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BARYKADY TRZECIEJ 
Profesor St. Swianiewicz wystąpił 

w obronie swych uczniw, którzy poszli 

w kierunku rosyjskiego bolszewizmu. 

Prof. Swianiewicz posiadał i posiada 

duże zainteresowanie odnośnie do sto- 

sunkw Rosji Sowieckiej. Nie opanował 
ednak umysłowo swych uczniów i ci 
odrzucili jego zastrzeżenia, uwagi kry- 
tyczne, nie uwzględnili podnoszone 
przez niego znaczenia pierwiastku 
twórcości i inicatywy przedsiębiorcy 
kapitalistyczneo. Ulubieni słuchaczy 
zbliżiyli się do programu gospodarcze- 
o Rosji sowieckiej. Dla zachowania 
wpływu na nich wziął ich w obronę, 
poświęcaąc coś nie coś ze swej powa- 
i objektywnego badacza, przystosowu- 
e się w pewnych wyrażeniach do ich 
poglądów. 

„Pogardę i niechjė do kapitalizmu 

będzie odczuwał każdy, kto naprawdę 

poważnie zechce z niebezpieczeństwem 

komunistycznem walczyć'* — pisze p. 

„ Swiankiewicz w artykule „Poszukiwa- 

nie,„trzeciej strony barykady w obro- 

nie bolszewizujących słuchaczy Uniwer 

sytetu Batorego. Sądzimy przeciwnie, 

że kto odczuwa pogardę i niechęć do 

kapitalizmu, ten jest niezdolny do wal- 

ki z komunizmem. 

Prawowity marxista nie odczuwa 

pogardy do kapitalizmu, bo z dzieł 

„Marxa i jego szkoły dowiedział się o 

twórcze roli kapitalizmu i o tem, że ka 

pitalizm jest kategorją historyczną. Tyl 

ko przedstawiciele dawnej rewolucyjnej 

metafizyki, uważającej, że poza jedy- 

nym racjonalnym porządkiem każdy in 

ny jest błędem ludzkości i zbrodnią 
wobec niej, mogą odczuwać nienawiść 

lub pogardę do kapitalizmu,Kapitalizm 

pizechodził i przechodzi różne iazy 

swego rozwoju: pierwotny kapitalizm 

charakteryzujący się bezwzględnym 

„ wyzyskiem sił robotniczych: kapita- 

lizm skojarzony z prawodawstwem 

społecznem, ograniczeniem wyzysku 

pracy, zabepieczeniem na starość i od 

nieszczęśliwych wypadkw a nawet z 

dążnością zabezpieczenia egzystencji i 

pracy. Tą drugą formę kapitalizmu roz 

wijała Europa przed wojną, po wojnie 
zaś w wielu krajach zatamowała rcz- 

wój sił produkcynych prez wytworze- 

nie dysproporcji między prawodaw- 

_ stwem społecznem, które zrobiło zna- 

<zny postęp po wojnie, a siłami produk 

<cyjnemi, które zostały częściowo zni- 

szczone przez wojnę, dla odbudowy 

których Europa musiała się zadłużyć. 

Zresztą jako specjalną iormę kapitali- 

гти można uważać kapitalizm amery- 

kański obcy społecznemu  prawoda- 

stwu, lecz wskutek obfitości surow- 

«ów, olbrzymiego obszaru celnego, da 

jacy tak znaczne zarobki ludności 10 

botniczej, że książeczka czekowa, port 

del akcyj i zabezpieczenie na życie w 

prywatnem towarzystwie czyniły los a- 

merykańskiego robotnika pewniejszym 
niż europejskiego. „Karol Marx — pi- 
sze p. Swianiewicz — był nietyle teo- 
retykiem socjalizmu, ile — i to przede- 

_ wszystkiem — wielkim, genjalnym ba- 
<aczem kapitalizmu. Ustalenie pew- 

mych, zasadniczych tendencyj rozwojo- 
wych gospodarki kapitalistycznej do- 
prowadził do postawienia tezy, że dy- 

namika kapitalizmu z nieodpartą żeia- 

zną konsekwencją będzie musiała zro- 

dzić gospodarkę socjalistyczną”. Swój 
Postulat o przyjściu ustroju socjalisty- 

cznego po ustroju kapitalistycznyn: 
„Marx opierał na następującej tezie: na 

Jednym biegunie gromadzą się bogac- 

twa, na drugim nędza. Kapitalizm zwię 
ksza Siły produkcyjne lecz zabija ry- 
nek wewnętrzny, 

Statystyka gospodarcza wykazała 
amylność tez marxowskich, skonstruo- 
wanych przed osiemdziesięciu kilku la- 

ty w manifeście komunistycznym i 
Przed siedemdziesięciu kilku w pierw- 

szym tomie Kapitału. Nauka ekonomi- 
<zna na zachodzie przerosła marxizm. 

W jej arsenale można znaleźć aż nad- 

to broni do walki z ideą komunizmu. 

' „Świat kapitalistyczny — powiada 
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STRONY NIE MAJĄ 
p. Swianiewicz — tej wiary oraz nie- 

zbędnej woli do walki i zwycięstwa nie 

posiada". Tu mogę przypomnieć 

Swianiewiczowi co pisał o przedsię - 

biorstwach przemysłowych jako czyn- 

niku twórczym, czynniku postępu go- 

spodarczego. Ford, Rathenau itd. czy są 

przedstawicielami deietyzmu  kapitali- 

stycznego? 

Prof. Staniewicz twierdzi, że tylko 

entuzjazm i wiara może dać zwycię- 

stwo w wałce z bolszewizmem. Nie -u- 

lega wątpliwości, że entuzjazm i wiara 

jest wielkim czynnikiem, na nim się o- 

parł Hitler, na nim się oparł Mussolini, 

lecz nie powinniśmy przeceniać siły 

tamtej strony. Najbardziej krytycznym 

momentem dla walki z bolszewizmem 

był kryzys światowy przy piatiletce, u- 

silnie reklamowanej i posiadającej pew 

re powodzenie, dzięki kredytom  to- 

warowym otrzymywanym z państw ka 

pitalistycznych. Dziś wiemy, że plan 

piatiłetki załamał się. Produkcja węgla 

osiągnęła około 50 proc. sumy prelimi- 

nowanej, produkcja żelaza jest tak or- 

ganicznie związana z produkcją węgla, 

że też nie dotrzymała kroku. Kolekty- 

wizacja rolnictwa i'usilny eksport pło- 

dów rolnych dla zdobycia środków na 

uprzemysłowienie wywołuje dziś klę- 

skę rolnictwa rosyjskiego. Nawet na )- 

rodzajnej Ukrainie. Otto Bauer przed- 

stawiciel socjalizmu  austrjackiego, 

sympatyzującego z bolszewizmem, wy- 

raża obawę, że w razie klęski Rosji So- 

wieckiej w starciu z Japonją nastąpi 

porażka socjalizacji przynajmnie na 50 

lat. Otto Bauer pisze, že „poražka Ro- 

sji Sowieckiej w wojnie z Japonją ozna 

czałaby triumt kontrrewoluci nietylko 

w samej Rosji, ale i na całym świecie, 
co byłoby równonacznem z porzuce- 

niecm wszystkich socjalistycznych na- 

dziei na jedno lub dwa pokolenia". 

Prof. Stanisław Swianiewicz uważa 

sympatyków ustroju bolszewickiego za 

„elitę umysłową”. Wprawdzie neguje, 

że ta „Elita“ ma sympatje do ustroju 

bolszewickiego. Mieliśmy jednak jasno 

sformułowany program w artykule 

„„Odsłonięte firanki", który zawierał re- 

cepcje wszystkich postulatów polityki 

ekonomicznej bolszewików. Ta „Eli- 

ta', zdaniem p. Swianiewicza, ma nie- 

chęć do kapitalizmu, dzięki swemu ka- 

tolicyzmowi. „Produkcja kapitalistycz- 

na... mówi o potędze umysłu ludzkie- 

go, każe wierzyć w bezgraniczność tej 

potęgi, a prawie nic nie narzuca myśli 

o istnieniu Świata nadprzyrodzonego“ 

— pisze Swianiewicz. Stąd dla ochro- 

ny katolicyzmu walka z kapitalizmeni. 

Imponujące twory techniki, gdzie wszy 
stko, co nas otacza, mówi o potędze 

umysłu ludzkiego, są wynikiem  wiel- 

kiej produkcji, opartej na racjonalizmie 

naukowym, na podstawach przyrodni:- 

czych. Czy gospodarka oparta na tent 

podłożu będzie komunistyczną, czy ka- 

pitalistycną, to w stosunku do nasta- 

wienia umysłu iudzkiego nic się 

zmieni. Jeżeli dla katolicyzmu byłaby 

niebezpieczną produkcja oparta na za- 

sadach naukowej techniki, to nie ds 

komunizmu, lecz średniowiecza należa- 

łoby wrócić. Kościół katolicki jednak 
nie uważa dla siebie za niebezpieczną 

współczesnej produkcji, nie stojąc tak 
jak prof. Swianiewicz w objaśnianiu 
wolnomyślicielstwa na gruncie dziejo- 

wego materalizr:: Jeszcze papież 

Leon X w słynne: encyklice „Rerum na 
varum'* polecał kar:likom wzięcie u- 
działu w dobroczirności publicznej, 
współdziałanie rozwojowi prawoda- 

stwa społecznego, ula podniesienia po 

ziomu materjatne;,c i fachowego szero 
kich warstw rodotaiczych“. 

Największa par'ja katolicka Cen- 

trum w Niemczech jest partją reform 

społecznych, nieprzek; a -zajacych moż- 

ności produkcji, jest partją łagodzenia 

antagonizmów snołeczn'"ch. gdy tym- 
czasem nasi katoli*7 dziwnego nabo- 

żeństwa z pod zaska » Der.bińskiego 
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Niepokoje i rozruchy w Niemczech 
RZĄD SIĘ NARADZA 

BERLIN (PAT) — Gabinet Rzeszy 
na sobotniem posiedzeniu obradował 
nad sytuacją w polityce wewnętrznej 
i politycznej. Ministrowie zgodnie 
wyrazili życzenie, ażeby polityka, za- 
czątkowana dekretem prezydenta Hin- 
denburga, była kontynuowana. 

KŁOPOT 
Z BAWARJĄ I BADENJĄ 

BERLIN (PAT). — Wobec opornego sta 
nowiska rządów Bawarji i Badenji w sto- 
sunku do dekretu politycznego prezydenta 
Hindenburga minister spraw wewnętrznych 
Rzeszy von Gayi zwołał na 22 czerwca kon 
ferencję ministrów spraw zagranicznych kra 
jów związkowych. — Komunikat urzędowy 
stwierdza, że konierencja uzgodnić ma kwe- 
stję wykonywania zarządzeń dekretu na te- 
renie całej Rzeszy. Zwoianie tej konierencji 
nastąpiło na skutek protestu narodowych 
socjaolistów przeciwko zarządzeniom  rzą- 
dów bawarskiego i badeńskiego w sprawie 
przywrocenia zakazu istnienia oddziałów 
szturmowych. 

MOBILIZACJA ODDZIAŁÓW 
REICHSBANNERU 

BERLIN (PAT) — Kierownictwo 
Reichsbanneru ogłosiło rozkaz do swo 
ich organizacyj okręgowych, zarządają 

zw. organizacyj 

  

PRZE 
BRASŁAW —- Księgarnia T.wa „Łot”. 
BIENIAKONIE .— Bufeś Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 4, Łaszik, 

JĄBROWICA (Polesie) — Ksjęgamsie K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W, Włodzinierow 

jęgarnia T-wa „Ruch“, GRODNO — Ksi 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S, Zwierzyńsky, 
KLECK -- Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — $ Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnija T-wa „Ruch“, 

      PSTA! Naj 

NIEŚWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kłosk 84, Michalskiego, 

Ratuszowa — Księgarnia jażwi 

  

      
L-SWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch”, 

MIANĄ — Spółdz, Naucz. 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubov 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 3 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Jaczęwssa. 

WARSZĄWĄ — Tow, Księgarni Koj, „Ruch“, 
Ri KARIPRDAAIO TVARKA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy 'ua stronje 2-ej i 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
uadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach św; 
Zagraniczne 50 proc, drożej, 

h, oraz z prowiacjj o 25 prac. drażeż, 
cyfrowe ji tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 0 Н Ogłoszezia 

| do miejsca, Terminy druku mogą być przez Adminjstrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowega 20 ge, 

ochronnych na dzień 25 bm. W ode- 
zwie do społeczeństwa kierownictwo 
oświadcza, że Reichsbanner bronić bę 
dzie praw obywateiskich swych człon 
ków przed zorganizowanym terrorem 
narodowych socjalistow. Odezwa nie- 
zwykle ostro krytykuje rząd Papena, 
czyniąc go odpowiedzialnym za wszel 
kie następstwa uchylenia zakazu istnie 
nią szturmowek. 

KRWAWE ROZRUCHY 
BERLIN (PAT). — W Hamburgu doszło 

do krwawych starć między komunistami a 
policją. Policja „ostrzefiwana przez demon- 
stantów, dała do tłumu salwę karabinowa— 
raniąc 3 osoby. Dwóch policjantów odnio- 
sło ciężkie rany. W czasie zajść dokonano 
licznych aresztów. Z zagłębia Ruhry nadcho 
Gzą iwiadomości o zaostrzającem się z każ- 
dym dniem napięciu politycznem wśród mas 
W całym szeregu miejscowości, jak Wanne 
bohum, Langendorer, Wattenscheild i Her- 
ne miały miejsce walki uliczne między komu 
nistami a szturmowacami hitlerowskimi. — wspólnego frontu antylaszystowskiego. 

Bo naradach 
W LOZANNIE—SPOKÓJ 

GENEWA (PAT). — Po dwudniowem 
ożywieniu w Lozannie panował w dn. 8 b. 
m. spokój. Nie odbyło się żadne posiedzenie 

== z wyjątkiem zebrań poszczególnych delega- 

DZIESIĘCIOLECIE 
cyj. 

Szereg głównych delegatów wyjechało z 
Lozanny do Genewy. . W niedzielę przyjeż- 

PRZYŁĄCZENIA ŚLĄSKA z Paryża do Genewy Paul - oBncour,— 

KATOWICE. PAT. — W sobotę ra- 
no przybył do Katowice minister przemy- 
słu i handlu Zarzycki, oraz minister 
poczt i telegrafów inż. Boerner. Po po- 
witamiu przez p. ojewodę śląskigeo mi- 
nistrowie udali się z dworca do Urzędu 
Wojewódzkiego. Po krótkim pobycie w 
glachu województwa p, minister Zarzyę 
ki odbył wizytację Wyższego Urzędu 
Górniczego w Katowicach, poczem odje- 
chał na wizytację lzby Handlowej w Ka 
towicach. 

KATOWICE. PAT. — W dniu 18-go 
czerwca rozpoczęły się uroczystości, 
związane z obchodem 10-iecia przyłą- 
czenia Śląska do Polski, 

Dzień dzisiejszy wypełnił program u- 
roczystości 10-lecia polskiej poczty na 
Śląsku, który zamienił się w imponują- 
cą manifestację narodową. 

Uroczystości rozpoczęły się nabożeń- 
stwem, odprawionem przez ks. infułata 
Kasperlika. Z przed kościoła ruszył ol- 
brzymi pochód przy udziale drużyn pocz 
towego P. W. ze wszystkich dyrekcyj 
oraz delegacyj organizacyj pocztowych i 
personelu technicznego na plac Wolnoś- 
ci, gdzie na grobie Nieznanego Powstań 
ca p, minister Boerner złożył wieniec. + 

Po odebraniu defilady przez p. mi- 
nistra pochód rozwiązał się. 

W godzinach południowych goście i 
członkowie delegacyj zwiedzali muzeum 
śląskie, zakłady naukowe, państwową fa 
brykę związków azotowych itd. Po po- 
łudniu na stadjonie Policyjnego Kl. Spor 
towego odbył się przegląd poczt. P. 
W., w obeeności p. ministra. Sobotnie 
uroczystości zakończyły się wieczorem 
akademją. 

KATOWICE. PAT. — Na ręce pre- 
zydenta m. Katowie dr. Kocura nade- 
szła z Warszawy od wicepremjera Za- 
wadzkiego depesza następującej treści: 

Do obywatelskiego Komitetu Obcho 
du 10-lecia objęcia Górnego Śląska przez 
władze polski, — Nie mogąc przybyć o- 

sobiście na uroczystości, związane z ucz 
czeniem historycznej daty odzyskania 
przez Polskę piastowskiej dzielnicy 5135 
kiej, przesyłam serdeczne pozdrowienia. 
Minister (—) Zawadzki. 

Szereg pism, w tej liczbie „Robotnik“ 
t „Naprzód* wykorzystały masz błąd 
korektorski, gdzie przez opuszczenie „za 
wyjątkiem”, zniekształcony wstał sens 

zdania. Jeśli gazety opozycyjne bazują 
sweje argumenty na błędach korektor- 
skich to widać, że nie wiele mają do po- 
wiedzenia. Stwierdzamy raz jeszcze, że 
za wyjątkiem jednej panienki, wszyst 
kie odpowiedzi, które nadesfy na na- 
szą ankietę od młodzi Uniw. Stef. Ba- 

torego wyrażają się o Marszałku albo 
z entuzjazmem, albo z wielkiem uzna- 
niem. Ankieta była przeprowadzona 
wśród młodzieży możliwie wszelkich od 
cieni i odpowiedzi nadesłano nam 28, 

  
  

  

i spółki przejawiają namiętną nienawiść 
klasową, zwłaszcza do ziemiaństwa, 

przejawiają też nienawiść do współcze 

Spe; cywilizacji, któr . wyrosła z soków 
E:ymu. 

  

co pozwala przypuszczać, że rozmowy rOz- 
brojeniowe zostaną w Genewie podjęte, po 
cząwszy Od niedzieli. 

Charakterystyczne jest, że podczas gdy 
szeiowie rządow, względnie ministrowie 
spraw cznych Francji, Wielkiej Bry- 
tanji, Włoch, Polski it.d. stale jeżdżą z Gene 
wy doLozanny i z Lozanny do Genewy — 
to kanclerz von Papen i minister spraw za 
igranicznych von Neurath unikają wszelkiego 
kontaktu z Genewą, pozostawiając sprawę 
rozbrojenia wyłącznie ambasadorowi Nadol- 
ny'emu.. Niemieccy mężowie stanu chcą 
przez to niewątpliwie wykazać, że między 
konierencją w Genewie a konferencja w Lo- 
zannie niema żadnego związku. 

  

DEPESZA HAUSNER 
LONDYN (PAT) — Korespondent 

PAT-a w Londynie otrzymał dziś rano 
depeszę iskrową od Hausnera ze stat 
ku „Cicreshełl", która przetłumaczona 
na język polski brzmi: 

„Dziękuję za pamięć. Proszę oznaj 
mić Polsce, że zmuszony byłem opuś- 
cić się na wodę w sobotę czwartego 
czerwca przed wieczorem po dwudzie 
stu ośmiu godzinach lotu i że najbar 
dziej cierpię z powodu utraty mego a- 
paratu. Mam jednak nadzieję, że pole- 

  

KONGRES EUCHARYSTYCZNY w BERLINIE 
UDZIAŁ POLSKI 

Z, uwagi na ogromne znaczenie udzia 
lu Polski w międzynarodowym Zjeździe 
katolików świata całego w stolicy Irlan 
dji, zorganizowano mimo ciężkiego kry- 
zysu gospodarczego, jaki przeżywa Pol- 
ska, oficjalną narodową pielgrzymkę 
pod protektoratem JEm. Ks. Kardynała 
Prymasa na Kongres do Dublina. 

Dyrektorem pielgrzymki jest z no- 
minacji JEm. Ks. Prymasa ks. dr. Sta- 
nisław Janicki, referent przybocznej 

Kancelarji Prymasowskiej. Techniczne 
kierowictwo spoczywa w rękach Pol. 

Biura Podr. „Frankopol* w Warszawie, 

Pielgrzymka wyruszyła w piątek 17 
czerwca o godz. 14,43 z (Poznania dro- 

ga na Berlin — Paryż do portu fran- 
cuskiego Le Havre, gdzie wsiądzie na 
statek włoski „Saturnia”, Tutaj przy- 

łączy się do pielgrzymki grono rodaków. 

wychodźców z Francji pod przewodnic- 
twem ks. Rektora Łagody z Paryża. 

W drodze do Dublina: statek zatrzy- 
ma się w Southampton, by dać możność 
pielgrzymom krótkiego zwiedzenia Lon- 
dynu. W Dublinie okręt będzie służył 
jako hotel pływający, 

Uroczystości sekcji polskiej na Kon- 
gresie odbędą się w |piątek 24 czerwca. 
Rozpoczną się one nabożeństwem w: koś 
ciele Św. Michała w Dun Laoghaire. 
Mszę św. odprawi JEm, Ks. Kardynał 
Prymas, kazanie wygłosi JE. Ks. biskup 
Okoniewski. Po nabożeństwie odbędą się 
obrady sekcji polskiej w University Col- 
lege w Dublinie. Referaty wygłoszą: 1) 
ks. prałat Łagoda, rektor Polskiej Misji 

Wiadysław Studnicki. Katolickiej we Francji n. t.: „Euchary- 

  

  

TELEGRAMY 
S. S. ZMARTWYCHWSTANKI 

U OJCA ŚW. 
W czasie strzelaniny szereg osób odniosło ra RZYM. PAT. — Oici ięty przy- 
ny. W Budsławiu szturmowcy urządzili po- Oo wer 
chód demonstracyjny z orkiestrą. Przed gina И na Specjalnej audjencji SS. Zmart- 
chem rządowym przywódca szturmówek ślą Wychwstanki, których przeoryszą gene- 
skich przyjął defiladę bojówek, prowadzoną ralną wybrana została Marja Dąbrow- 
przez osławionego Heynesa. Policja zacho- ska. Pius XI udzielił obecnym błogosła- 
wywała się biernie. ień lslcii 

W godzinach wieczornych bojowcy hitle PS a онн 

POLACY W LIPSKU rowscy zaatakowali w pobližu gmachu pre 
zydjum policji żydowski kondukt pogrzebo- т r ia ć 
wy. Policja i w tym wypadku zachowała LIPSK. PAT. — Z inicjatywy 2 pod 
się obojętnie. przewodnictwem konsula dr. Brzezińskie 

go odbyło się w Lipsku zebranie inte- 
KOMUNIŚCI I ISOCJAL-DEMOKRACI ligencji polskiej m. Lipska, na któ- 

BERLIN AD: a Wy- rem jednomyślnie postanowiono powo- 
wołały wśród m niczych wielkie roz 3, - A CH za 
goryczenie, które znajduje wyraz w licznych 3 е HS kolo opieki a AcidzDE 
protestach i manifestacjach. W zagłębiu Ru kiem polskim, mające za zadanie wy- 
bry ukazały się proklamacje, zwracające się chowianie młodzieży w duchu ideologji 
do robotników komunistycznych i socjal - państwowo - narodowej. 
demokratycznych, nawołujące do masowych W KŁAJPEDZIE 
demonstracyj oraz do strajku generalnego 
E rs Na, 2 de- RYGA. AT. — Donoszą z Klajpedy, 

retom prezydenta Rzeszy. Wy: przez że na posiedzeniu sejmiku prezes dyrek- 

Une raz "z woja" demaltatuni  torjata Szzeńder odczytał deklorację dy- 
rektorjatu, W części politycznej dekła- 

racji, mówiącej o autonomji kraju kłaj- 
pedzkiego, Szreider zaznaczył, że spra 
wa ta wymaga pewnych wyjaśnień. 

Obecny dyrektorjat wyraża opinię 
większości sejmiku. Pozatem obywatele 
Kłajpedy znaleźli bardzo silne poparcie 
ze strony państw - sygnatarjuszy, dzię- 

DELEGACI SIĘ NARADZAJĄ ki czemu obecnie nie będą mogły być 
LOZANNA (PAT) — Prywatne rozmo- stawiane zarzuty nielojalnego i wrogie- 

wy pomiędzy poszczególnymi delegatami od go ustosunkowania się dyrektorjatu do 
bywają się nadal. Grandi rozmawiał między rządu centralnego. 
innymi z von Papenem i Neurathem. Rów- . т кер на A 
nież wymiana zdań odbyła się między rze- Po odczytaniu dębarach RER więk 
czoznawcami. Minister Simon wyjechał z szością 19 głosów wyraził dyrektorja- 
powrotem do Genewy. gdzie jutro wyjadą towi votum zaufania. 
również Grandi i Mac Donald w celu wzno FAŁSZERZE MONET 
wienia rokowań rozbrojeniowych. 

W CITTA DEL VATICANO 

HERRIOT JEST ZADOWOLONY CITTA DEL VATICANO. PAT. — 

PARYŻ (PAT). — Po zakończeniu posie Fałszerze monet nie oszczędzili i pań- 
dzenia Rady Ministrów Herriot oświadczy, Stwa, watykańskiego, ; 
przedstawiecielom prasy, że jest osobiście „ Obecnie sędzia Śledczy Citta del Va- 
bardzo zadowolony z dotychczasowego przę ticano komandor Angelini Rotta wpadł 
biegu konferencji lozańskiej, gdyż obecnie TA trop fałszowania 10-lirówek watykań 
sprawa uregulowania zagadnień europej. SKICH, Puszczanych w obieg przez nie- 
skich zostaławłączona w ramy ogólne, a na wiadomych. sprawców. Koynor S 
jeżony trudnościami problematt moratorjum  PTOWadzi śledztwo policja włoska, gdyż 
znałazł jak najbardziej logiczne rozstrzygnię- według wszelkiego prawdopod peno, 

cie. fałszerstwa dokonano na terytorjum 
Włoch. 

TRZĘSIENIE ZIEMI 

BIAŁOGRÓD, PAT. — Trzęsienie zie- 
mi, które nawiedziło nocy ubiegłej Se- 
rajewo, aczkolwiek nie 'wyrządziło żed- 

A nej szkody, wywołało jednak w mieście 
cę do Warszawy jeszcze w tym roku. panikę. Wstrząsy były dość silne i od- 
Czy byłoby możliwe, aby rząd polski czuli je szczególnie mieszkańcy wyż- 
posłał nikas, dła wyratowania szych pięter. Trzęsienie trwało 15 sek. 
mego je owca, który będzie je- MIAN. 
szcze płynął przez tydzień lub więcej? z BELOJSKIEJ © 
Proszę podziękować wszystkim Pola- BRUKSELA. P m W periamiw 
kom za okazane zainteresowanie. Nie | aż i 2 
jestem ranny i obecnie doszedłem do 59 belgijskim zostai zložony wniosek w 
równowagi po moich przejściach. — Prawie zmiany konstytucji, w celu stwo 
Więcej szczegołow pg gdy dotrę 77 monarchii federalnej, w skłąd do Nowsgo Oren O ma e z ie: I Ra, (—) STANISŁAW HAUSNER. monarchji federalnej nie naruszałoby 

według tego projektu, ani dynastji bel- 
gijskiej, ani też istniejącego parlamen- 

taryzmu. za 
Największe zastrzeżenia budzi arty- 

kuł, który domaga się, żeby Bruksela 
stja jako czynnik odrodzeni ; zostala stolicą Flandrji, Poniewaž jed-. 

zdrowi” 0 p. Oskar Edi aras R: R mieszka RO ss 
Uniwersytetu Warszarmiskiego n. t.: „Tra NA Bo A ZARA ycia: dycje Rod yczne Trlandji i Polski" Mieść mówią wyłącznie po francusku, 

Walonowie sprzeciwiają się t żą- 
Punktem kulminacyjnym uroczysto- ZAC RZA BZ daniu. 

ści kongresowych będzie wspaniała pro- 
cesja Fucharystyczna w: dniu zamknię- ZGON DR. M. LEWICKIEGO 
cia Kongresu. Grupa polska będzie two- ŁUCK, PAT. — Odbył się tu po- 
rzyła w tej procesji oddzielną jednostkę, grzeb znanego działacza i literata ukraiń 
zaznaczoną pięknym transparentem i. skiego dr. Modesta Lewickiego, Modły 
sztandarem o barwach narodowych. nad zwłokami odprawił biskup Polikarp 

Dnia 26 czerwca o północy statek W Przemówieniach, wygłoszonych nad 
| Saturnia“ wraz z wag Ró trumną podkreślano zasługi zmarłego 

wyruszy do Cherbourga, skąd pielgrzy- "% polu pracy nad ugrun towaniem pol- 

mi nasi udadzą się koleją do Lisieux, “KO-Ukraiūskiego zbliżenia. 

gdzie specjalnie utworzony komitet pol- CHIŃCZYK W POZNANIU 
sko-francuski z Ks. Biskupem z Bayeux POZNAŃ. PAT. — Dmia 18 bm, na 
na czele powita pielgrzymów, poczem ławie oskarżonych przed Sądem Okręgo 
JEm, Ks, Kardynał Prymas odprawi wym w Poznaniu zasiadł chińczyk 
polskie nabożeństwo w kościele św. Ling - Chou - Poo, oskarżony o prze- 
Teresy. mycanie jedwabiu do Polski „Straż gra- 

Prócz Lisieux przewidziana jest do- niczna przychwyciła go w dniu 8 maja 

datkowa pielgrzymka do Lourdes. a 5: vita anej o 2 
W. pielgrzymce biorą udział z przed- * 9573 większej ilości jedwabiu, : 

stawieieli Najdostojniejszego Ejpiskopa- zał chińczyka na konfiskatę towaru i na 

tu Polski: JEm. Ks. Kardynał Prymas 7apłacenie 2 tysięcy zł. grzywny, 
Hlond, jako protektor pielgrzymki, oraz JĘDRZEJOWSKA — WICE-MISTRZY 
Ich Eksc. Księża Biskupi: H, Przeź- NIĄ LONDYNU 

dziecki i St. Okoniewski. LONDYN (PAT). — Rozegrany w 
Ogółem w pielgrzymce bierze udział sobotę mecz finałowy w grze pojedyń- 

130 osób. Uczestnicy reprezentują czej pań o mistrzostwo Londynu w te 
wszystkie części Polski. Będzie to zatem nisie między Polką Jędrzejowską i A- 
prawdziwa delegacja narodowa, choć 1i- merykanką Burke, zakończył się zwy- 
czebnie niewielka ze względu na sytuację cjęstwem tenisistki amerykańskiej po 
gospodarczą, jednak w doborze przedsta zaciętej walce, trwającej prawie całą 
wicieli stanoiąca godną reprezentację godzinę. Amerykanka pokonała Polkę, 
katolickiej Polski na Międzynarodowym w trzech setach 1:6, 7:5, 6:4. 
Kongresie Eucharystycznym w Dublinie —
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SILVA RERUM 
Zjednoczenie, miesięcznik akademi 

cki, poświęcony sprawie zjednoczenia 
żydów z państwem i narodem: pol- 
skim, umieszcza w ostatnim — czerw- 
cowym — numerze artykuł p.t. „Jak 
uśmiercono żydów — Polakow w pod 
ręczniku szkolnym? Redakcja narze- 
ka na prof. St. Pawłowskiego, który w 
podręczniku nauki o Polsce wpołczes- 
nej nie zaznacył, że w Polsce są Po- 

lacy mojżeszowego wyznania: 
porninąi tylko Połaków wyznania mojże- 

szowego, choć mógź się liczyć z tem, że ja- 
kiś inteligentny uczeń zwróci uwagę na cie- 
kawą różnicz: na str. 33 żydzi stanowia 1,8 
proc. ogółu ludności, a na stronie 46 wyzua- 
nie mojżeszowe obejmuje 10,5 proc. ogółu, 
hczba zydów wynosi/ eiplż C1,4-knotkode 
liczba Żydó wwynosi 2,116,00€, a wyznaw- 
ców religii mojżeszowe, 2,8 miljona. Autor 
zadowoli się tylko bardzo  interesującem 
stwierdzeniem, że „jydzi należą bez wyjąt- 
ku do wyznania niojzeszowego (!!), nic ua 
tomiast nie wspomniał o temi, że wyznawcy 
religii mmojżeszowej nie należą bez wyjątku 
do narodowości żydowskiej. Powinien był 
zaznaczyć, że ta /00,000 różnica przypada 
w niewielkiej mierze na osoby, ktore przy- 
znał ysię do narodowości nieimieckiej (b. za 
bór pruski), względnie rosyjskiej (Kresy 
Wschodnie), zaś na te, które uznały się za 
przynależne w Iwieį, przeważającej części 
do narodowości polskiej. 

Miesięcznik akademików — Pola- 
kow mojżeszowego wyznania nie wska 
zuje, niestety, w jaki sposób można u- 
stalić ilość żydow — Niemcow, žy- 
dów — Rosjan i żydow — Polakow, 
mieszkających w Polsce. 

Ale wystarczy nam świadomość, ze 
są w Polsce żydzi — Polacy i że ią 
2а oni do „zjednoczenia z państwem i 
narodem polskim'*. Cel niezwykle mi- 
ły; jaka jednak droga prowadzi do te- 
go celu, demonstruje ten sam miesięcz 
nik w następnym artykule p.t. „Jeszcze 
jeden wróg*. Polemizuąc ks. dr. Joze- 
iem Kruszynskim, ktory podkreślał nie 
proporcjonalnie wielką ilość żydów 
na naszych wyższych uczelniach, pu- 
blicysta — zjednoczeniowiec wyraża 

się tak: 
"księża, zamiast utyskiwać na brak szkół 

i zbierać datki na kościoły, łepiejby za pie 
niądze te budowali uczelnie. Dziwi nas też 
mocno powiedzenie „w naszych zakładach”. 
Każdy obywatel polski ma takie same pra- 
wo do korzystania z instytucyj naukowych, 
ponieważ instytucje te są własnością pań- 
stwa, a więc także częściowo i każdego o- 
bywatela. Religia czy przekonanie nie może 
odegrywać tu żadnej roli. 

Nie podoba się żydom — Polakom, 
że Polacy nie-żydzi budują kościoły 
katolickie. ' 

Czyżby Polakom wolno było wyzna 
wać tylko wiarę mojżeszową?... Wy- 
gląda na to, bo autor nie może daro- 
wać, iż referat ks. dr. J. Kruszyńskie- 
go był wygłoszony na kursie duszpa- 
sterskim w Poznaniu: 

Reierat ten był wygłoszony na kursie 
duszpasterskim, zorganizowanym z inicjaty 
wy kardynała Hionda. A ludzi wierzących 
w bMionda i w jego różne „listy i „orę- 
dzia* jest eszcze dosyć. 

Tak Polak (mojżeszowego wyzna- 
nia) mówi o polskim prymasie: Ale 
ten Polak potrafi rzec jeszcze dobit- 
niej: a 

Zawód duchownego — te najgorszy mo 
że zawód ze wszystkich. Świadomem szerze 
miem faiszywych wieści zarabia się na chleb. 

_ Rzecz jasna, iż aforyzm ten nie do 
tyczy rabinów.... 

Nie najkrótszą drogę do zjed- 
noczenia obrali sobie panowie zjedno- 
czeniowcy, którym tupetu i bezczel- 
ności, jak widać, nie brak! Ale czy z 
takiem „zjednoczeniem“ nie będzie tak 
jak, w znanej anegdotce, że ślubem 
szewca z księżniczką? 

Sprawa ślubu na połowę zosta 
ła już załatwiona, bo... on chciał, a 0- 
na — nie! Lector. 

CHRONI 

OD PLAGI ietniej, 
KAŻDEGO 

pa, radykalnie: muchy, 

        

  

ZŃ 
ły, plus! 1 wszełkie robactwo. 

przedaż w składach apt, i aptekach. + 
Przedst. H. Wojtkiewicz, 

komary, 

Wilno, Kalwaryjska 21 

Na wscho 
„Na wschodzie — my!“ 
Kto „my“? 

My— Ukraińcy. My pogromcy ar- 
mji rosyskiej i zdobywcy miasta MG- 
skwy. My — okupanci Tuły i Kaługi, 
aż do wykonania przez Moskali wszyst 
kich warunków pokoju 

Ciężkie to są warunki. Moskwa 
oddaje Ukrainie wszystkie zamieszka- 
łe przez Ukraińców ziemie, na połnoc 
od Kurska, Woroneża i Saratowa, włą- 
cznie z temi miastami. Wschodnia gra 
nica Ukrainy idzie wzdłuż rzeki Wołgi 
od Saratowa w dół, dalej zachodnim 
brzegiem morza Kaspijskiego do ujścia 
rzeki jurty. Moskwa oddaje Ukrainie 
miasto Groźne wraz ze wszystkiemi ko 
pałniami naity... 

O kontrybucji już i nie mowić!... 
Fantazja? — Naturalnie, nie rzeczy 

wistość! 
Ale właśnie takimi warunkami po- 

koju zakończył swój „fem przyszłoś- 
ci' młody ukraiński pisarz — Iwan 
Czerniawa. 

I rzecz ciekawa: to fantazjowanie 
literata zbiegło się z całkiem poważne- 
mi uwagami pewnego francuskiego ge- 
nerała, o czem pisze „Nowa Zoria“ 
(Nr. 42): 

  

      

  

WARCIE TARGÓW 
W:CHODWICH 

LWÓW (PAT) — W dniu 18 bm. 

OT 

do Lwowa wiceminister Przemysłu i 
Fiandlu Doleżal, celem 

twarcia  12-ych Międzynarodowych 
Targów Wschodnich. 

Wpoprzek alei, wiodącej na teren 
Targow, koło pawilonu Monopołów 
Państwowych przeciągnięto biało-czer 
woną wstęgę. ktorą p. wiceminister 
Doleżai przeciął ze słowami: „W imie- 
niu Rządu ogłaszam Targi za otwarte' 
-—poczem przedstawiciele władz i goś 
cie udali się na zwiedzanie pawilo- 
nów, począwszy od pawilonu monopo 
low państwowych. Wieczorem w sali 
Izby Przemysiowo - Handlowej odbył 
się raut. 

    

25 Loterja Państwowa 
Drugi dzień ciągnienia 

Premja 40 tys. zł. i 60 tys. zł. na ur, 
144936 

15000 zł, ia nr. 84854 
5000 zł na nr 80334 
2000 zł, na п-гу 59856 65864 
1000 zł, na n ry 98549 140409 
500 zł. na nry 29162 138057 15597 
400 zt, na n-ry 22845 53603 60088 87632 
300 zł. na n-ry 38846 49399 61903 66470 

82713 89279 96342 99585 109948 115874 
1293:9 149975 141063 147272 

250 zł. ua n'ry 4968 22039 35651 43626 
51-56 77299 77904 79470 97860 9-021 33926 
119308 127540 144750 152382 152304 

200 zi. ua n ry 6038 17607 18 98 22729 
22901 27980 27956 33507 34928 34999 39342 
40404 41365 44596 44014 47474 49149 53216 
62033 65262 75558 75905 76529 77299 78147 
79598 80414 81404 83407 90490 92881 96011 
102309 103128 104838 118937 123559 125542 
130194 134369 137632 1368:0 142339 147955 
153482 158284 

ROZMOWY Z ASEM BANDYTÓW 
AMERYKAŃSKICH 

Dziennikarz francuski p. Wiktor Liona u- 
zyskał pozwolenie od sądowych władz w 
Chicago na zobaczenie się z AL Caponem, 
sajwiększym bandytą amerykańskim, asem 
„gangsterów *, człowiekiem, o którym mówią 
na całym świecie. Po załatwieniu formalnoś- 
ci p. Liona został wprowadzony do niewl- 
kiej izby bez mebli, położonej na drugiem 
piętrze, o jednem wielkiem oknie. Dozorca 
w granatowym uniiormie siedzi pod ścianą 
i czyta książkę. 

Na powitanie gościa powstaje i uśmie- 
cha się uprzejmie oraz prosi „aby usiadi na 
samotnem krześle. To krzesło jest umieszczo 
ne naprzeciw dużej kraty, a pięć centysnet- 
rów za tą kratą mieści się inna, tej samej 
wielkości, co pierwsza. Między temi dwiema 
kratami znajduje się ekran z metału, który 
nie pozwała widzieć co się dzieje z tamtej 
strony, poza odległością pięciu centymetrów. 

Dozorca siada z powrotem i zagiębia 
się w lekturze. Po chwili z tamtej strony ek 
тапи siychač ciche kroki.. 

OTO MISTER CAPONE 

— Oto mister Capone — mówi dozor- 

  

    

сай 
Na tajemniczym nietalowym ekranie ry- 

suje się jakaś bezkształtna masa. 
— Zbliżam się — opowiada p. Llona — 

do ekranu w ten sposób, że mój nos przyle 
ga do jego ciemnej tafli i patrzę: tak, to 

W GÓRY, W GóRY, MIŁY BRACIE... 
Ostatnie gorączkowe przygotowania 

przed wycieczką w góry. Turysta sprawdza 
jeszcze ostatni raz swój ekwipunek. Ciężkie 
mocno podkute buty, brezentowy _ plecak, 
zdrowe jedzenie no i naturalnie paczka orze- 
źwiających cukierków Amol, jedynych na 
zmęczenie i wyczerpanie organizmu. 

A przed wycieczką orzeżwiająca kąpiel z 
rozpuszczonym w niej w kilku kropiach 
Amolem. Wycieczka uda się z pewnością. 

— Szkoła Zawodowa Sióstr. Satezjanek 
podaje do wiadomości, że zapisy do tejże 
szkoły na rok szkolny 1932—33 rozpoczęły 
się i będą trwały do września r.b. 

Kancelarja szkolna udziela bliższych in- 
formacji i przyjmuje zapisy codziennie о- 
prócz dni świątecznych od godz. 10-2 PD. 
przy ul. Stefańskiej 37, tel. 455. 

Siostry Salezjanki przy szkole prowadzą 
internat po cenie bardzo dostępnej. 

        
PME AYIA PYCAĆ K 

zie — my! в 

„Wojna Z. S. S. R. z Europą može byč, 
jak każda wojna, albo ofenzywna, albo '0- 
bronna. W obu wypadkach klucz do zwy- 
cięstwa znajduje się nad Morzem Czarnem. 
Bolszewicy rzucili już hasło: „Morze Czarne 
musi być czerwonem!*.. Żeby zdobyć Mo- 
rze Czarne, bolszewicy muszą zdobyć Besa- 
rabję i Dobrudżę; dlatego też tam się roze- 
grają pierwsze lądowe bitwy. Słynny wał 
rzymskiego cesarza Trajana będzie Świad- 
kiem strasznej walki dwóch światów... 

Francuski strategik przewiduje de- 
cydującą walkę nad brzegami morza 
Czarnego, ukraiński literat chce zmiaż- 
dżyć Rosję —  pobolszewicką, znów 
carską — nad brzegami morza Kaspij- 
skiego. 

Książka Iwana Czerniawy jest więc 
literacką fantazją na temat przyszłej 
wojny ukraimsko - rosyjskiej o pano- 
wanie na Wschodzie Europy, — jest 
książka „wojenną”. 

Dziwnie się układają stosunki i na- 
stroje w Europie powojennej, szczegól- 
nie zaś w chwili obecnej. Nigdy Euro- 
Pa nie odczuwała tak silnie potwornych 
skutków wojny, jak obecnie; nigdy nie 
zastanawiała się tak poważnie na ty- 
siącznych konferencjach — nad zagad- 
nieniem powszechnego rozbrojenia; 
nidy tak energicznie nie protestowała 
przeciw jakimkolwiek przejawom mili- 

izka 
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Tu na 
wicie w otwartem polu i nie w cza- 

SPORT W RUMUNII 
LIDA (PAT) — Wczoraj w godzi sie burzy, zagrzmiało tylko kilka razy Piłka nożna i nic więcej: Rumuni mocni 

rano pociągiem z Warszawy przybył nach popołudniowych w powracającą —a później spadł rzęsisty deszcz. -— w gębie, ambitni, zarozumiali próbują wszy- 
z pola od pracy Melanję Tomaszewi- 

miejscu. 

Wypadek ten jest wprost fenome- 
пет 1е względu na towarzyszące mu 
okolicznosci, — wydarzył się miano- 

Sensację wśrod okolicznej ludności 

zarysowanie się linji 
od spływającej iskry 
sów ofiary wypadku. 

na ciele zabitej 
i spałenie wio- 
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Do portu wojennego zawinęła dnia 15 
bm. 
żona z 4 kontrtorpedowców 

Dowódca eskadry angielskiej kom. Boyd 
złożył wizytę dowódcy floty wojennnej R. P. 

САРОМЕ 0 $ 
on, poznałem go natychmiast. Okrągła twarz 
—trochę nalana, czarne żywe oczy i gru- 
be, zwysłowe wargi smakosza. jego wzrost 
'wysoki, jego szerokie barki, jego masywny, 
potężny tors, na zgrabnych i lekkich no- 
gach, rysuje się zwalistą masą na ekranie, 
W sukiennych pantoflach zbliża się cicho do 
ekranu. Jego twarz pokrywa lekki nierówny 
zarost, niegolony od kilku dni. W pomię- 
tym sportowym kaszkiecie na głowie, w 
szerokich, zniszczonych  pantalonach wcale 
nie przypomina owego niegdyś eleganta z 
Miami.! 

Zbližamy się obaj do ekranu i widzimy 
się doskonale. Ai Capone jest niezmiernie 
zadowolony „że cudzoziemski dziennikarz 
składa mu wizytę. Na jego sinej twarzy błą 
ka się serdeczny uśmiech ,a zarazem w 0- 
czach widać naiwne zaciekawienie. Według 
zwyczaju amerykańskiego nie zdejmuje na 
powitanie swego kaszkietu, iecz jego twarz 
wyraża przyjacielska dobroduszność. Mimo 
tej jednak dobroduszności, ma coś rozkazu- 
jącego w wyrazie twarzy i całej postaci. 

Ma on w swem obejściu gorącą serdecz- 
ność, szybką decyzję i wolę, które wzbu- 
dzają w podwładnych entuzjazm i przez 
ten entuzjazm gotowi są rzucić się w każ- 
dej chwili w ogień, aby przypodobać się swe 
mu „patronowi. 

I gdy się nad tem wszystkiem zastano- 
wić, Al Capone ima racej wygląd i charak- 
tek włoskiego kondotiera, niż bandyty. — 
Zupelnie do twarzy byłaby mu broja Coileo- 
niego z weneckiego pomnika. 

JEST MI TUTAJ DOBRZE 
— jest mi tutaj dobrze — mówi słod- 

kim i dźwięcznym głosem Al Capone. Nie 
mogę się skarżyć,— Opowiadają, że umie- 
szezono mnie w luksusowej celi... to nie- 
prawda, ale pozwolono mi wybierać sobie 
czytać dzienniki i romanse detektywistycz- 
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ROZKŁAD JAZDY STATKÓW 
W dnie powszednie: 

Ddjszi z Killa do Week 
godz. 8, 10, 12, 16, 18, 19 i 20.30. 

Odjazd 2 Werek do Wilna o godz. 8 
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taryzmu...l nigdy nie była tak bezsilna 
wobec coraz wyraźniej zarysowującej 
się konieczności jakiegoś gdzieś wybu- 
chu krwawej burzy.. 

Odczuwając powszechne nastroje, 
piśmiennictwo światowe wyłoniło nie- 
znaną przedtem gałęź literatury wojen- 
nej i w tej dziedzinie wytworzyło trzy 
kierunki. jeden dąży do odtworzenia 
dziejów wojny światowej; drugi ma za 
zadanie wykazanie całej ohydy wojny 
i propagandę pokoju; trzeci wreszcie, 
mami wizjami przyszłej wojny, która 
dopiero rozstrzygnie wszystkie niepo- 
rozumienia, przyczyni się do wytwo- 
rzenia nowych, sprawiedliwych form 
współżycia narodów, a przedewszyst- 
kiem pozwoli wyładować energię... 
zemsty!... 

Wszystkie trzy kierunki, jeżeli się 
nie zrodziły, to sił nabrały w Niem- 
czech... 

„Na wschodzie — my!*... — Iwa- 
na Czerniawy jest głośnym, brutalym 
krzykiem o wojnę! 

To nie mickiewiczowska modlitwa 
o wojnę powszechną za wolność lu- 
dów, — to — budzący się egoizm na- 
rodowy, szukający ujścia w decydują- 
cej walce. 

Autor mówi: „Tylko pięść może do 
bitnie dowieść, czy „był*, „będzie”, 
„jest“, czy tež „niema“ narodu ukraiń- 

FLOTY ANGIELSKIEJ w GDYNI     

  

W sobotę, niedzielę i dnie świąteczne. 
Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 reno, 
odjazd statku z Wilna do Werek o godz. 19:cj, wraca z Werek 6 godz. 20 ej. 

W dnie bardziej pogodne statki kursują co pół godziny. 
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kom. Unrugowi, poczem kom. Unrug rewi- 
eskadra wojennej floty angielskiej; zło- zytował go na kontrtorpedowcu „Wiwian* 

Na zdjęciu naszem widzimy kontrtorpedo 
wiec „Wiwian*. 

OBIE 
ne. Lubię oardzo romanse detektywistyczne. 
Te romanse nie odpowiadają może rzęczy- 
wistości. Są to wszystko „truci”, kończą się 
prawie zawsze dobrze, — a w życiu jednak 
jest inaczej... Ale przez nie właśnie można 
zapomnieć o przesziem życiu. Patrz pan, 0- 
te Edgar Waliące, który to rozumie — zaw 
sze, gdy skończę książkę, pożyczam ją te- 
mu tam siedzącemu a dobremu dozorcy, — 
który teraz uśmiecha się i udaje, że nic nie 

słyszy .... 
Rozmowa z Al Capone schodzi na tema- 

ty osobiste, Wreszcie dziennikarz p. Llona 
zadaje mu znienacka pytanie: 

— Co pan sądzi o porwaniu dziecka puł 
kownika Lindbergha? 

— Jest to zbrodnia najbardziej wstrętna, 
e jakiej kiedykolwiek słyszałem — odpowia 
da Capone z niesamowitym i nieulnym bia 
skiem w oczach. 

— ja chciałem się tem zająć. Chciałem, 
by mnie wypuszczono na jakiś czas z wię 
zienia, a tymczasem tutaj zastąpiłby mnie 
ktoś z miych krewnych. Lecz nie zgodzili się 
Lindbergh powierzyt sprawę blagierom, tym 
czasem ja miałem możność i środki dziaia- 
nia.... 

— No, panie Capone, a. jak stoi z pań- 
ska sprawa? 
— Skazano mnie niewinnie i bezpod- 

stawnie na jedenaście łat więzienia i pięć- 
dziesiąt tysięcy dolarów. Sędziowie przy- 
rzekli mi, że jeśli uznam się winnym i wy 
znam: wszystko, wsadzą mnie tylko na dwa 
iata więzienia. To nie podobało się mi —wy 
jawiłem to wszystko prasie i sędziowie ze- 
miścili się za to, skazując innie na tak wy- 
suką katę Ale bądź pan pewny, uwolnią 
minie stąd wnet . Mam jeszcze cokolwiex za 
uianta de mych „łudzi* i do sprawiediiwo 
ść: tego kraju... 

Tak mam dażo nadziei -- pamie redok- 
torze - a teraz do widzenia... 

  

  

Ddjazń z week da Wilia 
godz. 7,8, 9.30, 11.3013 30, 17,30i 1930 

a nasiępnie co godzinę. Ostzłni 

ej rano a następnie co godzinę. 
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skiego. Tylko uporczywy i brutalny 
czyn może obciąć pazury odwiecznego, 
śmiertelnego wroga i zetrzeć piętno 
Bogolubskiego, pokoju andruszowskie- 
go, Połtawy i dziesiejszego więzienia... 
Dlatego— słuchajcie, słuchajcie —mu- 
zyki przyszłości i napajajcie nią swoje 
dusze... Pozwólcie zaczątkowi swego 
narodowego egoizmu rozszerzyć się do 
takich rozmiarów, w jakich znajduje 
się on u starych drapieżców Wscho- 
da. 

Niezwykła, bo nie mająca chyba 
odpowiednika w literaturze świata, 
książka Czerniawy zasłuuje na prze- 
kiad przedewszystkiem polski. 

Im dalej wykroczy ona poza grani- 
ce społeczeństwa ukraińskiego, ten 
więcej, niezawodnie, wywoła protes- 
iów i głosów oburzenia i tem skutecz- 
niej będzie zwalczała strusią politykę 
ludzi, nie mających odwagi zastano- 
wiania się nad rzeczami brutalnemi i 
groźnemi. 

Potrójną miarą można zmierzyć 
książkę „Na wschodzie — my!'* Moż- 
na potraktować tę książkę li tylko ja- 
ko dzieło literackie, można się zastana- 
wiać nad nią, jako nad zwierciadłem 
nastrojów, nurtujących wśród młodego 
pokolenia Ukraińcw, można wreszcie 
podejść do niej, jako do ciekawego do 
kumentu epoki. 

  

stkich gałęzi sportu i we wszystkich — prócz 
dokonania o0- czową uderzył piorun, zabijając ją na zwiększyło jeszcze charakterystyczne w piłce — są słabymi graczami na poziomie 

Sochaczewa czy Mejszagoły. 

W hokeja grają i wszędzie są mile wi- 

dziani — publiczność się śmieje z matołów, 

co plackiem więcej leżą niż 

ciwnicy ładują 10—15 bramek 

tenisie wyprodukowali histeryka Mishu, Pu- 

lieff, Botez czy Cantacuzen nie są żadnemi 

    
     

     

    

przeciwnikami dla Stolarowa czy Tłoczyń- 

skiego, nie wzięliby nigdy seta. 

Przyjechaliśmy do Bucuresti w niedzie- 

lę rano, akurat odbywały się lekkcatletycz- 

ne mistrzostwa stolicy — więc Twardowski 

) by mu pozwolono startowač. 

„Bardzul dobrescu!* woła prezes jed- 

nego związku, wice prezes innego i kupa dy- 

gnitarzy, co osaczyła nas od Ciuj i wciąż trą 

biła w y, jacy to Rumuni zdolni, chwac- 

ystkiego. Była 8-ma rano, o 11-ej 

mieli zabrać Twardowskiego na stadjon. Mi- 

ręła 1-sza — nikt się nie pokazał. 

No i nie dali Twardowskiemu startować; 

nic dziwnego — czytając nazajutrz wyniki 

stwierdziliśmy, że nasz bramkarz sam jeden 

rozgromiłby elitę łachów  bukereszteńskich. 

Bo proszę: skok wwyż — 160 cm; Stefan 

w portkach skacze 170;; drugi miał — 150, 

a trzeci 145 cm!! W Pruszkowie kondukto- 
rzy jak sobie podpiją wyżej skaczą. 100 mtr 

— 11,6; — fantastico! Dimineata zaznaczała, 

e to świetny wynik i że paralityk, który go 

osiągnął, może być groźny nawet dla Ame- 

rykanów. Jak będą tam zawody kulawych — 

to i owszem. Tymczasem w jednej Warsza- 

wie 11,6 robi przynajmniej 50 ludzi.! Twa 

dcwski niżej 11,2 nie biegał od 2 lat. 

Skok w dal 6 mtr. 10 cm; trzeci miał 5 

mtr. 53; o tyczce 3 mtr; 800 mtr — 2 min. 

15; 1500 mtr — wspaniała walka, trzymają- 

ca wszystkich 32 widzów w szałonem napię- 

ciu, dała jako efekt rekordowy czas — 4 

min. 35 sek! Dysk — 33 mtr. (Bazy! tren:1- 

jąc raz na 3 lata rzuca 34): oszczep 41 mtr. 

Merveilescu, cudovnescu! Pisma zgodnie pod 

kr ły, że mistrzostwa się udały i iekka atle 

tyka rumuńska rozwija się wspaniale. Tak, tak 

słusznie! i słusznie nie dopuścili Twardow- 

skiego — za przykroby im było. Nie czwar- 

ty A.Z.S. ale nawet Sarmata czy Powišlanka 

uderzyłyby lekkoatletyczną reprezentację Bu 

curesti. 
Na lekką atletykę zresztą nikt w Rumunii 

rie chodzi bo — jak i u nas — nudzi ona 

potężnie wszystkich. Rekord widowni wyno- 

si 87 osób, został on ustalony w zeszłym ro- 

ku gdy król Karol przyjechał ze świtą na za- 

wody. jego świta liczyła wtedy 52 osoby. 

Do piłki nożnej są zato Rumuni specjal- 

nie uzdolnieni i mają dobre warunki. Cały 

Siedmiogród pełen Węgrów należy do nich, 

biorą stamtąd graczy i napychają niemi swo 

je drużyny. W rezultacie zarządy klubów, 

trzecie, czwarte, piąte i pół drugich drużyn 

rekrutują się z pośród szczerych Rumunów 

-— reszta to Węgrzy. Zawodowstwa niema, 

ale za darmo gra tyiko ten, co nie umie grać. 

W Ripensia pensje są oficjalne, Venus, Ju- 

ventus, Tricolore, Universitare Cluj to czysto 

amatorskie drużyny. Gracz dostaje za mecz 
— od 2 do 5 tysięcy lej, tytułem zwrotu ko 

sztów za taksówkę... 

MECZ RUMUNJA — FRANCJA 
Wąska brama — kotrolują bilety, 15 kro 

ków dalej — druga furtka, znowu spraw- 

dzają, jeszcze 20 kroków — jeszcze brama 

z kontrolerami. Żołnierze z bagnetami na 

karabinach pilnują, stoją sznurami. 

— Poco aż trzy bramy? 

— Ba, gdyby była tylko jedna, to na wi- 

downi byłoby 10.000 osób, a w kasie 3 

sprzedane bilety. Dla Rumuna wybulić parę 

lej, to istne harakiri, tłómaczą nam studenci 

i pchają się na grandę krycząc: — „Polace- 

ste, Polaceste! — Weszło nas i6-stu i ich 

przeszło pół setki. 

Stadionuł O.W.E.F. czyli niby naszego 

C.LW.F-u jest naprawdę bezkonkurencyjnie 

położony. Naturalne góry amiiteatralne wzno 

szące się wokoło mogłyby pomieścić 109.000 

ludzi. Trybun żadnych — jednak 15.000 o- 

sób siedziało wybornie. Wygodnie, świet- 

nie zewsząd widać. Orkiestra gra rumuński 

hymn narodowy — żołdaki pilnujące porząd 

ku stają na baczność, galerja najspokojniej 
przełazi na droższe miejsca. 

Pierwszy kwadrans był bajkowy. Węgier 

pi 

  

   

    

  

  

  

    

literackiej w obecnych O stronie ye 
warunkach, czyli wówczas, gdy książ- 
ka jest niedostępna dla czytelnika pol- 
skiego, mówić nie można. Zaznączyć 
tylko wypada, iż budowa książki jest 
oryginalna, bo iście filmowe rozdziały 
powieści (o bardzo nieskomplikowa- 
nym wątku) są przeplatane wyodręb- 
nionemi, jakby reżyserskiemi, uwaga- 
mi autora, wypowiadającego swój po- 
gląd na zagadnienie wojny. 

Właściwie cała akcja, dotycząca 
przebiegu wojny ukraińsko-rosyjskiej, 
oraz miłosna intryga adjutanta wodza 
naczelnego i wywiadowczyni, — są 
jakby ilustracją do tych uwag autor- 
skich. Wskutek tego książka staje się 
raczej dziełem publicystycznem, niż = 
terackiem i tylko niewątpliwy talent li- 
teracki autora ratuje utwór od zmanie- 
rowania. 

Jako zwierciadło nastrojów ukraiń- 
skich, książka ma wady. Przedewszy-- 
stkiem nie znajdujemy w niej najdrob- 
niejszej nawet wzmianki o Polsce. Prze 
cież Polska nie mogłaby być biernym 
świadkiem decydującej rozgrywki po- 
między Ukrainą a Rosją. Przy wrogich 
stosunkach pomiędzy Polską a Ukrai- 
ną nie do pomyślenia byłaby ofensywa 
ukraińska wgłąb Rosji, stosunki zaś 
przyjazne zmusiłyby Polskę do jakiejś 
akcji na froncie północnym. Zaznaczyć 

  

Cluj, 17 czerwca. 

scy Rumuni rozwinęli fantastyczne tempa, 

piłka ślizgała się od nogi do nogi, zbarania- 

li, oszołomieni Francuzi pętali się bezradnie. 

Nim ich prawo-skrzydłowy dotknął się pilki 

już było 3:0 dła Rumunii. Zarzynany Polak 
nie potrafi tak ryczeć, jak uradowany Ru- 

mun, a w presji pelnej dzikich bizonów nie 

ma takiego łomotu i hałasu jak tu w stadjo- 
nul. Entuzjazm byt tak powszechny, że aż 
chłopak sprzedający lemoniadę oddał Edkowi 

12 lei, które mu b ed meczem nawalił. 

Ostatecznie mecz się skończył 6:3. 

VICE-REPREZENTANCI BIJĄ A.Z.S. 
Rumuni się nie krępują w piłce nożnej. 
ioszenia, przynależność klubowa, miejsce 

kania — dobre to w teorji. Gdy spro 
bcą drużynę chcą ją za wszełką ce 

nę ogrzmocić i werbują graczy z całego kra- 
ju. 

Przeciwko A.Z.S. wystawili Rumuni w Cluj 
nietylko najlepszych gr. r miejscowych, а- 

cze niedowierza n ściągnęli 5 graj- 

z Bukaresztu. W zeszłym roku bohate- 

rami meczu Rumunja — Polska w Warsza- 

wie byli Sepi i Sula, którzy ładowali gole jak 

z armaty. Wygrali wtedy 3:2; teraz znaleźli 

się obaj w Ciuj i jako pracowici studenci 

rzucili się na A.Z.S. Również Vogi z Tricolo- 
re, Andrassy (vel ulescu) z Juvenbus, 

Dobosh, Constatinescu i inni poganie, co 

tyłe mają z uniwersytetem wspólnego, że 

przed nim czasem przechodzą, wytoczyli się 

na boisko. Ten grał 10 razy w reprezentacji 

narodowej, ten 3, a ten był tylko rezerwo- 

wymi: 

Mają dranie technikę. Używają teciutkiej 

piiki, jakby do siatkówki, žonglują nia 

główkują wspaniale. Pierwszego dnia łał ra- 

no deszcz i boisko było mocno błotniste. Bar 

dzo to nie dogadzało Rumunom, którzy lu- 

bią tylko górną grę. 

Sędzia nie zawiódł. Co wybiegnie Edek — 
off-side! A Sepi choćby stał w bramce — w 

porządku. Publiczność, bardziej objektywna 
od sędziego, co on zagwizdał bez sensu — 

gwizdała na niego. Wynik 5:4 przestraszył 

Rumunów. Na drugi dzień mieli nową porcię 

grajków bukaresztejskich, piłkę lżejszą od 

piórka, a że było sucho i boisko straszliwie 
nierówne więc czuli się Świetnie. Brnęli A. 
Z. S. 6:0; radosny jubel. Brawo rumuńska ie 
prezentacja studencka. Było tam rzeczywi- 
ście dwóch uczni z wieczornych kursów han 
dłowych, reszta, to absolwenci szkoły pow- 
szechnej. 

Formecz przed Franta-Romania grali: 
Spor(—Studentuscul i Makabi. Co za nędza. 

Autentyczni akademicy nie bardzo wiedzieli, 

którą stroną nogi kopie się w piłkę, leniwe, 

wlokące się po boisku żydy obiły Studente- 

scuł bez bólu. Naturalnie nie hyło mowy, by 

ci prawdziwi studenci graii z AZS. Dano im 
gratisowe bilety na trybuny i na tem ko- 

niec — w barwach Bukaresztu wystąpili sa- 
mi graczė:2 Tricolore, Venus;-juventus i Ri 

pensin. Znowu zobaczyliśmy  Andrassyego, 

Vogla, którzy niezmordowanie reprezentują 

coraz to co innego. Bussen, x razy reprezen 
tant narodowy, silny jak turbek Venusu kosił 

na prawo i [ewo ku uciesze sędziego, który 

gwizdai dopiero gdy pseudo-Rumun się prze 

wrócił. Reprezentacja Bukaresztu wygrała 
3:1. Trzeba oddać sparwiedliwość Barbuie- 

scu, że umyślnie przestrzelił karnego bezczei- 

nie podyktowanego przez sędziego za tiro- 

joną rękę. 

SPOSÓB REKLAMY 
Lubowanie się w bluffie sprawia, że Ru- 

muni bez -zająknienia reklamują każdą druży- 

nę jak przyjdzie zecerowi do głowy. Hip, 

hip, super, extra, reprezentację reprezentacji 

Warszawy, Polski czy Północnej Europy — 
na zmianę widzieli Rumuni w A. Z. S.-ie. 

— Z jakiej racji? Co za niewczesne žar- 
ty? Kto wam pozwolił reklamować w tea 

sposób? 

— U nas taki zwyczaj. Jak na film z byle 

kuchtą chodzą tiumy pod warunkiem, że się 

napisze, że to perła Paryża i Australji, a na 

Gretę Garbo nie spojrzy dorożkarz bez te- 

goż zapewnienia tak i drużyny musimy od- 

powiednio zachwalač. Nie przejmujcie się 

tem! 

wia we 
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Karol. 
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SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 

RATOWANIA BAZYLIKI 

WILEŃSKIEJ 
AAAKAAALKAAAA SAAB AAAAAAAAAALAAAA KADA Ls A 

GRETA ARIA IS A ai IN EAS ANK TINA S 

jednak trzeba, iż sądząc z drobnych 
wzmianek, dotyczących organizacji аг- 
mji ukraińskiej i jej taktyki, ta ukraiń- 
ska armja przyszłości ma instrukto- 

rów-Polaków, bo nawet w  drobiaz- 
gach znać wpływy polskie (Np. dosło 
wne tłumaczenie zwrotu „Melduję po- 
stusznie“ — „Hotoszu stuchniano“ ). 

Drugą wadą tej wizji przyszłości 
jest nieuwzględnienie zagadnień religii 
nych. Czy ta przyszła Ukraina, zdoby- 
wająca Moskwę, jest prawosławna, czy 
katolicka? Sądąc z okładki, wyobraża- 
jącej wylatujące w powietrze gmachy 
i cerkwie Moskwy, przyszła Ukrai 
na ma być państwem albo obojętnem 
na zagadnienia wiary, albo przynaj- 
mniej nie prawosławna. Ten moment 
należałoby jednak rozwinąć i podkre- 
Ślić, bo o zwycięstwie na Wschodzie 

zadecydue nie tyle żołnierz, ile kapłan. 
Ale dajmy spokój tym uwagom! 
„Na wschodzie — my!' jest prze- 

dewszystkiem niezwykle ciekawym 1 
wartościowym dokumentem psycholo- 

gicznym epoki. 
Oto w roku Pańskim 1932, w okre” 

sie długich (i bezskutecznych, copraw- 
da) narad konferencji Rozbrojeniowej, 
— w Polsce, która tak doktliwie odczu 
ła straszne skutki wojny, — rozlega 
się wołanie o wojnę!... ) 

Zagadnienie wojny ujmuje autor w 
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Spostrzeżenia Zakładu kieteorotogiex- 
acgu 1.5.5. w Wilnie. 

Z dnia 17 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie Średnie: 762. 

Temperatura średnia: + 13. 

Temperatura najwyższa: + 15. 

Temperatura najniższa: +8. 

Opad w rur. 

Wiatr: zach. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, wieczorem pogodzie. 

Wzcndd słońce , 

Łacnód elonck $ 

  

MIEJSKA 

— Nowe jeźdnie. — Przyjeżdża do 

Wilna _ przedstawiciel Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu p .Mironowski w 

celu omówienia sprawy dostarczania 

miastu klinkieru, z którego będą budo- 

wane nowe jeźdnie w mieście (częścio 

wo). 
Klinkier wyrabiany jest w wytworni 

państwowej na Śląsku i p Mironow- 

ski uzgodni z miastem warunki naby- 

cia materjałów. 
— Egzekueja podatków miejskich. Sta- 

rania magistratu o pozostawienie wydziaht 

egzekucji podatków przy samorządzie nie 

odniosły, jak się okazuje, skutku. 

Rozporządzenie w fej sprawie ukaże się 

w najbliższych dniach i będzie przewidywało 

pizekazanie egzekucji władzom skarbowym 

już od dnia 1 września. 

Lustracje budowlane. — Komisja bu 

dowlana zlustrowała kilka wznosżo- 

nych 'w mieście objektów, sprawdzając, 

czy prowadzący roboty posiadają karty 

rzemieślnicze. 
— Rady szpitalne. Organizacja 

rad szpitalnych postępuje naprzód. — 

— Z chwilą zatwierdzenia przez magi- 

strat odnośnego statutu administracyj- 

nego, zlikwidowana będzie instytucja о- 

piekunów szpitalnych i kuratorów. 

Dla utrzymania kontaktu ze społe- 

czeństwem do rad wejdą działacze filan 

tropijni. 
— Ра dziecięcy .— Wznowione zosta- 
roboty przy budowie parku dziecięcego 

Górze Bouffalowej. 
Pracuje tam 60 robotników.. ł 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

- — Zebranie absolwentów. Wydz. Lekar- 

skiego. — Dnia 9.6 r.b. odbyło się w sali 

Śniadeckich USB Walne Zebranie Absolwen- 

tów Wydz. Lekarskiego w sprawie ubiega- 

nia się o tytuł doktora wszechnauk _lekar- 

skich, na mocy art. 3 ustawy Z dnia 22 sty- 

cznia 1929 roku. Na mocy bowiem tej usta 

wy Rada Wydziału Lekarskiego USB wyda- 

wała kszystkim kończącym wydział lekarski, 

od dnia 30.6 1930 r. do 15.12 1931 r., dy- 

plomy doktora wszechnauk lekarskich. 

_ Ostateczny termin wydawania dyplomow 

dra wszechnauk lekarskich w myśl powyż- 

szej ustawy upływa 31 grudnia 1932 roku. 

Wobec jednak wstrzymania wydawania dy- 

plomów przez Radę Wydziału zebrani licz 

nie w liczbie około 100 osób Absolwenci je- 

dnogłośnie przyjęli szereg uchwał zmierzają 

cych do ujednostajnienia akcji na terenie 

wszystkich środowisk medycznych. Poczynie 

nie odpowiednich starań u Władz Akademi- 

ckich, Sejmu i Ministra W. R. i O. P, aby 

mogla byč zastosowana do reszty absolwen 

tów ustawa, przewidująca wydawanie dyplo 

mów d-ra wszechnauk lek. do 31 grudnia 

1932 roku. Absolwenci podkreślając w toku 

żywej dyskusji przychylny i nader życzliwy 

stosunek do powyższej sprawy. PP. Profeso- 

rów Wydz. Lekarskiego, są pełni nadziei, że 

staraniach uwieńczone zostaną pomyślnym 

rezultatem. Do przeprowadzenia powyższej 

akcji wyłoniono specjalny Komitet z pięciu 

sób. 
: Na terenie innych šrodowisk odbyly się 

liczne zebrania absolwentów, w wyniku któ- 

rych złożone zosta odpowiednie memorja- 

ły do Rad Wydziałów, na ręce p. Ministra 

W. R. i'O. P., oraz na ręce prezesa Komisji 

Oświatowej w Sejmie p. posłanki Jaworskiej. 

— Zebranie Zw. Właścieieli średnich i 

Drobnych Nieruchomości. — W niedzielę, d. 

19 bm., o godz. 13, w sali domu Nr 1 przy 

ul. Wifkomierskiej — odbędzie się Walne Ze- 

ły 
na 

  

   

sposób wręcz prowokacyjny: apoteo- 

zuje wojnę nie ze względu na ideę, mo 

gącą być jej motorem, lecz ze względu 

na to, że w wojnie widzi syntezę ży- 

cia!... 

Oszałamia czytelnika szyderczo rzu- 
canemi, nieraz brutalnemi paradoksa- 

mi: 

„„Kto głosi hasła pokoju i ciszy, może się 

powiedzieć, nie bojąc się „grzechu. Powtórze 

czyjeś powiedzenie: „Pokój dla martwych“!., 

Wartość narodu podobna jest do war- 

tości psa: wówczas on jest dobry, gdy jest 

ały.... 

Gdy zostaniecie. wciągnięci do bójki, nigdy 

nie. czekajcie, aż ktoś was uderzy. Bijcie 

Pierwsi i to w najboleśniejsze miejsce... 

„„Ty się pytasz, człowieku, co to jest woj- 

na?.. Patrz.. kobieta, gdy jest piękna, robi 
sobie dekolt do pasa... Malarz, gdy jest sław 
ny, robi wystawę obrazów... Człowiek, co 
e forsę, wypije całą knajpę... Naród, gdy 
ma siłę, rozpoczyna wojnę... 

_ Traktując wojnę, jako wyraz tę- 
żyzny narodowej i drwiąc z haseł pacy 
fistycznych, autor wysuwa w zakresie 
(tyki takie teorje, które mogłyby być 
przyjęte bez zastrzeżeń chyba tylko 
przez troglodytów. 

: To prejaskrawienie i zbrutalizowa- 
nie zagadnienia wojny jest jednak lite- 
racko uzasadnione, psychologicznie zaś 
całkiem zrozumiałe. 

Książka Czerniawy jest krańcową 

     

  

branie członków Związku Właścici 
i Drobn. Nier. Dzielnicy Kalwa: 
które to zebranie zarząd zaprasza ws 
członków Związku. 

— QOdczyty o szkołach zawodowych. — 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego zwraca uwa- 
fę nauczycielstwa i młodzieży na odczyt na- 
czelnika Wydziału Szkół Handlowych i Go- 
spodarczych Ministerstwa W. R. i O. P. p. 
Marji Zaborowskiej p. t. „Szkolnictwo za- 
wodowe w świetle nowej ustawy”, który zo 
stanie wygłoszony przez radjo dn. 20 czerw- 

ca b. r. o godzinie 18-ej i na odczyt p. jani 
ny Kącźkowskiej p. t. „O wyborze szkoły 
zawodowej”, który o tejże samej godzinie 
zostanie wygłoszony przez radjo w dniu 23 
czerwca b. r. 

Średn. 
  

     

UNIWERSYTECKA 

— NOWY REKTOR USB. — Rek- 

torem na rok akademicki 1932—33 zo 

stał obrany prof. dr. Kazimierz Opo- 

czyński. 

— Otwarcie wystawy sprawozdawczej 

Wydziału Sztuk Pięknych USB. — Wystawa 

sprawozdawcza prac słuchaczy Wydziału 

Sztuk Pięknych USB w gmachu Wydziału 

(mury po-bernardyńskie, wejście przez ogród 

Bernardyński) otwarta zostanie w niedzieię, 

dnia 19 b.m. „o godzinie 13-ej. Wstęp na о- 

twarcie tylko za zaproszeniami. Od godziny 

14-ej wstęp dla publiczności wolny. Wysta- 

wa trwać będzie do dnia 3 lipca r. b. włącz 

nie w godzinach od 10-ej do 18-ej. 

AKADEMICKA 

— Zrzeszenie Kół Naukowych USB. 
Zarząd Zrzeszenia Kół Naukowych USB. u- 

przejmie zawiadamia, iż dnia 27 czer 
1932 r., o godz. 20-ej, w lokalu Koia Praw 

ków odbędzie się zwyczajne zebranie Kudy 

Z.K.N. z następującym porządkiem  dzien- 

nym: 
1. Odczytanie protokółu z ostatniego ze- 

brania Rady. 2. Sprawozdanie ustępującego 

Zarządu: a) ogólne; b) kasowe; c) admini- 

stracji A.M.V. 3) Sprawozdanie Komisji Re 
wizyjnej. @. Dyskusja nad sprawozdaniani 

i udzielenie absolutorjum. 5) Wnioski i dezy 

deraty ustępującego Zarządu. 6) Wybór no- 

wych władz: a) Zarządu; b) Komisii Rewi- 
zyjnej. 7) Wybór prezydjum Rady. 8) Wy- 

bór miejscowej Redakcji „Ruchu Akadenli- 

ckiego". 9) Wolne wnioski. 

Obecność prezesów i wiceprezesów 

Naukowych obowiązkowa. 

— Zarząd Koła Akademików 

przy USB w Wilnie podaje do 
członkom, że dn. dzisiejszym, t. 

   

  

Kol 

Dzisniau 
siadomości 
19.6 1932     

  

róku, w lokalu Opiekuńczej Rad Kresowej 

(ul. Zygmuntowska 22) odbędzie Nad- 
jącym 

  

zwyczajne Walne Zebranie z nastę 

porządkiem dziennym: _ 
1) Zagajenie. 2) Wybór przewodniczące- 

go, 3) Zatwierdzenie regulaminów Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 4) + 

gram pracy wakacyjnej. 5) Wolne w 

'fermin pierwszy zebrania o godz 

min drugi o godz. 15.30. Obecność członków 

obowiązkowa. 

Po zebraniu wspólna fotograija. 

SZKOLNA 

— Koło im. Emy Dmochowskiej Polskiej 

Macierzy Szkolnej Ż. W. otwiera w Wilnie z 

dn. 1-go września 1932 r. — VII-mio Klaso- 

wą Prywatną Męską Szkołę Powszechną, 

przy ul. Dąbrowskiego nr. 1. 

Zapisy uczniów rozpoczynają się z dn. 

1-go lipca b. r. w sekretarjacie Skoły Han- 

dlowej im. St. Staszica — przy ul. Dąbrow- 

skiego Nr 1. 

— Roczne kursy handlowe M. Przewło- 

ckiej w Wilnie. — Zarząd powyższych kut- 

sów, egzystujących od 1919 roku „zawiada- 
mia, iż zapisy przyjmuje sekretarjat Kursów 

codziennie w godz. 17—19, w lokalu Szkoły 
Pisania na Maszynie przy ul. Mickiewicza 

22—5. 
Buchalterja: ogólno handlowa, 

przemysłowa. 
Arytmetyka handlowa, korespondencja i 

biurowość. Nauka o handłu. Stenografja. Na 

uka pisania na maszynach. 

Jako przedmioty dodatkowe będą wy - 

kładane język: angielski, francuski i niemie- 

cki. — Wykłady wieczorowe. 

    

    

  

  

  

bankowa, 

  

— Uporczywe zaparcie stolca, katary gru 

bej kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bóle 

w bokach, przechodzą przy używaniu rano i 

wieczór po szklance naturalnej wody gorz- 

kiej „Franciszka-Józefa". żądać w aptek. 

` 

ULE, MIODARKI 
Węzę sztuczną, 

różne narzędziai paz : pszczelarskie 

ZYGMURT KAGACDZKI 
Wilno, Zawainz Nr 11-a 

  

  

  

reakcją na dzieła Remarque'a; 

wyraźnie zaznacza, iż jeżeli komuś wo 

no jest wydobywać z wojny momenty 

najwstrętniejsze i najbrudniejsze, wol- 

no mu znajdować w wojnie momenty 
najjaśniejsze. 

     

autor 

Coprawda te jasne momenty u Czer- 
niawy wyglądają dość osobliwie. 

Jedno go pociąga i zachwyca: siła, 
chociażby czysto fizyczna brutalna si- 
ła! 

Wszystko, co osłabia siłę, siłę mę- 

ską, jest złe i godne potępienia. Stąd 
beznadziejnie negatywny stosunek auto 
ra do kobiet i miłości. Jedynem ujściem 
dla siły jednostki jest walka; dla siły 
narodu — wojna. : 
Gdyby Czerniawa, idealizując najbru 

talniejszy Czyn zbrojny, zastosował 
swe rozważania do sytuacji współcze- 
snej, mógłby stworzyć rzecz bardzo nie 

smaczną, gdyby mógł podnieść to za- 
gadnienie wzwyż — ponad wszelkie 

egoizmy narodowe, mógłby stworzyć 
dzieło niezmiernie ciekawe, ale, nie :ma 
jąc skrzydeł do lotów podniebnych i 
nie chcąc się trzymać na poziomie naj- 
niższym, sięgnął on wdal. 

I to sprawia, że książka zawiera mo 
menty ciekawe i opromienione głęboką 
myślą. 

W jednym z rozdziałów porusza at- 

  

38Ł OWO 

— Dyrekcja Gimnazjum Humanistyczne- 
go Koedukacyjnego dla dorosłych iz oddzia- 
łem matematyczno - przyrodniczym im. ks. 
Piotra Skargi w Wilnie ul. Mickiewicza 22 
podaje dowiadomości, że egzaminy wstępne 
do kł. 4-ej — 7-ej włącznie odbędą się 23 

25 czerwca rb. o godz. 16,30. 
Kancelarja przyjmuje podania oraz udzie 

la informacyj codziennie od godz. 16,30 do 
19,30. 

SPORTOWA 
— Raid motocyklowy Wilno — Białystok 

— Wilno. — Dnia 2 Sczerwca 1932 r. orga- 

nizuje Wojskowy Klub Motocyklistów Wilno 

raić Wilno-— Bialystok — Wilno na który 

zaprasza Kluby miejscowe i niestowarzyszo- 

nych motocyklistów. 
Start 2 Śczerwca 1932 godz. 13 na Placu 

Katedralnym w Wilnie. 
Meta 20 czerwca 1932 godz. 13 na Placu 

cu Katedralnym w Wilnie. 
Motocykle biorące udział w raidzie dzielą 

się na następujące klasy i kategorie: 
Klasa A pojemność do 350 cm. 3     

tą wpisowego 7 złotych. 
Kontrola maszyn biorących udział w rai- 

dzie odbędzie się o godz. 1l-ej dnia 28 czer 

wca 1932 r. na Placu Katedralnym. 

Szczegółowe warunki raidu podane są w 

załączonym regulaminie. Po ustaleniu wyni- 

ków raidu przez Komisję sędziowską zostaiią 

rozdane nagrody i artystycznie wykonane 

plakiety. 
Na starcie materjały pędne i smary po- 

cenach zniżonych. 

RÓŻNE 

— Sprawa wymiany więźniów г 

Litwą. -— W Kownie odbyła się konfe- 

rencja czynników rządowych z delega- 

tami Litewskiego Czerwonego Krzyża w 

sprawie proponowanej przez Polskę wy 

miany więźniów politycznych. Wniosek 

Lit. Czerwonego Krzyża, żeby przyjąć 

propozycję — został przez władze iko- 

wvieńskie przyjęty pod 'warunkiem, że 

zostanie przedłożony Radzie Mimistrów 

do akceptacji. 

-— Kwesta na herbaciarnie dla bezrobot- 

nej inteligencji. — W poniedziałek dnia 20 

bm. na ulicach iWilna ora w zamkniętych 

lokalach, odbędzie się kwesta na herbaciar- 

nię dla bezrobotnej inteligencji. Od wyniku 

tej kwesty, zależy niemal istnienie pożytecz- 

nej herbaciarni. Pamiętajmy o tem i by nie 

pozbawiać pokrzywdzonych przez los !udzi 

szklanki herbaty, składajmy ofiarne datki. 

—- Wilno w hołdzie wielkiemu pieśniarzo- 

mu Moniuszce. — Wystawa Mo- 

ska, zawierająca kilkaset przedmio 

zanych z twórczością i pobytem 

zki w Wilnie, mieści się w głównym 

onie wystawowym w ogrodzie po-Ber- 

yńskim i otwarta jest. codziennie od !1 

rano 8 wieczór. 
Wejście na wystawę — 45 gr. ulgowe 

20 gr., zbiorowe (od 10 osób) — 10 gr. 

  

  

   
   

  

   
   

  
  

. od osoby. 

— Reklamowe kioski gazetowe. — Wczo- 

raj ustawiono przy ul. Mickiewicza i Wielkiej 

dwa kioski gazetowe — modele budek uli- 

cznych, jakie staną jeszcze w roku bieżącym 

w różnych punktach miasta w liczbie 30. 

Stroną zewnętrzną kioski prezentują się 

całkiem dobrze, czy tylko nie są cokolwiek 

za duże, jak na nasze _przewaźnie wązkie 

chodniki. 

— Turniej warcabowy. — Dnia 1 lipca 

b. r. w lokalu T-wa Szachowego w Wilnie 

(ui. Mickiewicza 11) rozpocznie się turniej 

warcabowy z nagrodami o mistrzostwo mia 

sta Wilna. : ! 

Informacje o warunkach udziału w turnie 

ju można uzyskać w sekretariacie T-wa Sza 

chowego codziennie od godz. 17-ej do 21-2j 

Zgłoszenia na udział w turnieju przyjmu- 

ja się do dn. 7.6 b.r. у 

— Dyrekcja państwowego gimnazjum 

i Wilnie ko-    
   

mięski im. Ad. Mickiewicza w 0 

munikuje, że. egzamina wstępne odbędą się 

dn. 27 i 28 czerwca b. r. o godz. 8-ej. Po- 

dania będą przyjmowane do 25 czerwca 

b. r. 
— żydowski aktor z Ameryki. — W po- 

niedziałek 20 bm. przyjeżdża do Wilna aktor 

żydowski, dyrektor żydowskiego teatru Arty- 

stycznego w Nowym Jorku (jednego z naj- 

większych teatrów w Stanach  Zjednoczu- 

nych) Moris Szwarc. i 

— „Organizacja Przysposobienia Kobiet 

do Obrony Kraju* w Wilnie podaje do wia- 

domości, że od 1—28 sierpnia b. r. urza- 

dzona będzie kolonja wypoczynkowa w Ko- 

szewnikach pod Grodnem. 

Koszta utrzymania w czasie trwania ko- 

lonji będą wynosiły około 70 zł. dia człoń- 

kin i nieczłonkiń. 
Zgłoszenia p 

że organizacji w 
rektorka seminarjum 

;jmuje przewodnicząca tej - 

Grodnie p. Czapowówna, dy 

naucz. w Grodnie. 

      

Dr. Krzemiański 
Chor by wewnętrzae spec. żełądke 

i jelit przyjmuje od 12 — 3 

Kwiatowa 7, żel. 14 25. 

to1 niezmiernie skomplikowane zagad- 
> stosunku wojny do kultury ludz- 

iej. 
Na polu walki spotykają się Rycerz, 

symbol zwycięskiej wojny, i Biały mło- 
dzieniec — symbol kultury. 

  

    

Rozmowa się kończy słowami Ry- 
cerza: 

— Dopóki ziemia obraca się naokoło 

siońca „nikt nas nie upokorzy!.. Sto ra 

zy okrywali nas całunem pokoju i sto 

razy zrywaliśmy go. Wracaj stąd na 

swoją ziemię i włóż nowe, bogate sza- 

ty. Ja ci je daję w podarunku!...* 

Pokój i wojna. Kultura i barbarzyń- 
stwo. Odwieczne to są zagadnienia. 

Ale dlaczego dziś, po wielkiej 
wszechświatowej rzezi, po całem mo- 
rzu łez i krwi i po nieskończonym ocea 
nie mów i deklaracyj pacyfistycznych, 
ukazuje się ta dziwna ukraińska książ- 
ka, pałająca żądzą walki?... 

Do miljona różnych współczesnych 
kryzysów trzeba dodać jeszcze jeden: 
kryzys pacyfizmu. 

Społeczeństwo jest chore: gorącz- 
ka jest zbyt wyraźna, puls nienatural- 
nie przyśpieszony... 

Jest niedobrze... 

W. Charkiewicz. 

TEATR I MUZYKA 
— Rewja w Sali Miejskiej. — Dzisiaj, w 

niedizelę, w Wielkiej Sali Miejskiej (ui. Ostro 
bramska 5) zostanie powtórzona wesoła Re 
wia pt. „20.000 dolarów', na całość której 
się złoży bogato urozmaicony program z 
mnóstwem nader aktualnych numerów. Re- 
welacyjne powodzenie, jakiego doznaia 
Rewja w czasie pierwszego przedstaw 
w ubiegły poniedziałek w „Lutni* oraz p 
chylna opinja pras ozwalają przypus 
że i drugie z kolei stawienie tej R 
dzie wyprzedane do ostatniego п 
tembardziej, że całkowity dochód zespół 
wjowy przeznacza na fundusz P 
nia Wojskowego Związku Ofice 
chorążych Rezerwy w Wilnie. 

Pozostałe bileta do nabycia przy wej 
Kasa czynna od godz. i2-ej. 

— „Polacy w Ameryce* w Bernardyn- 
ce. — Dziś, w niedzielę 19 czerwca o godz. 
$ m. 15 — świetnia operetka-wodewii Danie-- 
łewskiego p. t. „Polacy w Ameryce". Jest ta 
widowisko niezmiernie barwne i  nielodyjne, 
urozmaicone  okolicznościowemi,  pięknemi 
śpiewami i tańcami. Doskonała gra artystów 

pełna humoru treść sztuki gorąco są C 
skiwane przez publiczność. Całość 

   

    

    

   

    

  

      

    

    

pełna, temperamentu gwarantuje wyśmienitą 
zabawę. 

jutro, w poniedziałek 20 b.m., o godz. 
8 m. 15 po raz 17-ty „Awantura w raju" Jo 
cenach zniżonych. 

— „Nieuchwytny* w Lutni. — Dziś, w 
15 se niedzielę 19 czerwca o godz. 8 m. 

sacyjna sztuka Wallace'a p.t. „Nieuci 
w której autor przedstawia, jak t: 
i „nieuchwytny* Milton wymierza sp 
dliwość nad notorycznym łotrem, adwoka- 
tem Meisterem, który mimo swych licznych 
przestępstw, zażywał w Świecie poważania 
i szacunku. Akcja sztuki toczy się żywo, bu- 
dząc na widowni niezwykłe  zainteresowa- 
nie. 

Jutro, w poniedziałek, 20 bm., o godz. 8,1 
świetna komedia Kiedrzyńskiego p. t. „SZ: 
ście od jutra”, po cenach propagandowych 
od. 2 gr. do 2 zł. 

— PORANEK DLA DZIECI. 
„Wielka rewja humoru* w Bernardynce. 

Dziś, w niedziełę 19 czerwca o godz. 12,50 
pp. — po raz ostatni ukaże się wesoła 12- 
wia pt. „Wielka rewja dla dzieci*, która na 
wczorajszej premjerze budziła wśród naj- 
młodszych widzów naszego miasta, prawdzi 
wy zachwyt i wesołość. Bardzo ciekawy pro- 
gram wypełnią artyści Teatrów Miejskich, 
zespół baletowy i chór Reweliersów. Poza- 
tem rozdawane będą małym uczestnikom wi- 
dowiska, piękne, barwne baloniki, które bu- 
dzą tyle radości wśród naszych miłusińskich. 
Ceny miejsc od 30 gr. do 2 zł. 80 gr. 

— Dziś popołudnia w  Bernardynce — 
„Awantura w raja* — Dziś w niedzielę 19 
czerwca o godz. 4-ej pp. niezrównana w 

swym humorze farsa Arnolda i Bacha p.t. 
„Awantura w raju”, która dzięki swej weso- 

łej i beztroskiej treści budzi na widowni nie- 
milknący śrniech i liczne brawa. Ceny miejsc 

popołudniowe. 

CO GRAJĄ W KiNACH? 
HOLLYWOOD — Neapol, śpiewające) 

miasto. 

PAN — Królowa południa. 

" Stylowy — Czerwona zemsta. 
CASINO — Zew ziemi. 
ŚWIATOWID — Nadkobieta. 

Dziś w kinie HELIOS gościnny występ 
znanego jasnowidza — telepaty Wiadzia 
Zwirlicza. Na ekranie sensacja ekranów 
światowych — Doktór Jekyll i Mister Ну- 
de, dramat rozdwojonej osobowości na tle 
noweli Stevensona. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— UTONĘŁO DZIECKO. — W rzece 

Oszmiance utonęła wczoraj 3-letnia |. Urba- 
nowiczówna, zamieszkała przy rodzicach we 
wsi Gierlowsžczyzna, gm. gierwiackiej. 

— OKRADZIONY STRAGAN W KAL- 
WARJI — W nocy z dnia 16 na 17 b. cu. 
nieznani sprawcy zaponiocą wyrwania sko0- 
bla dostałi się do straganu Kozika Henryka, 
w Kalwarji i skradli garderobę nięską i йат 

ską, pościel i bieliznę pościelową oraz łyż- 
ki, noże i widelce łącznej wart. 850 zi. W wy 

niku przeprowadzonego dochodzenia  skra- 
dzione rzeczy odnaleziono w kryjówce w le- 
sie Kalwaryjskim i zwrócono poszkodowa- 
nemu. Za sprawcami wszczęto poszukiwa- 
niz. 

— Fałszywy bilon. — Na rynku Zarzecz- 
nym zatrzymany został Moszko Michal, kto- 
ry usiłował puścić w obieg fałszywą monetę 
2-zlotową. Monetę zakwestjonowano. 

ze skończoną 6 letnią 
AGrEReMm śuónią szkołą rol 
miczą w Hory Harkach w r, 1905 po- 
szukuje posady administratorr w większym 
mejąteu, Posiada gruntowną długoletnią 
praktykę we wszystkich gałęziach gospo” 

| darki rolnej Na żądanie staży referen- 
| cjami b, poważnych csób. Lsskawe oferty 
prosi kierować 49 redskcii „Słowa* w 

Wilnie pod S. K. 
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Rozmowy Z dyrektorem M. Szpakiewiczem 
Kresy Zachodnie 2 Wilno — Górny iot Reduty i równia 

pochyła — Żywość Zelwe 
wtarza. — Ad deliberandum. 

Pierwsze pytanie, z którem zwraca-i 

my się do dyrektora M. Szpakiewicza, 

brzmi:, 
—— W jakiej formie znalazł pan dy- 

rektor teatry wileńskie w chwili obej- 

mowania ich? | 

— Zaznaczyć muszę na wstępie—po- 

wiada dryektor — że decyzja powierze- 

nia mi kierownictwa teatrów w: Wilnie 

zapadła dość późno, po  zupel- 

ej dezorjentacji aktorstwa polskiego, 

wywołanej zeszłorocznym zatargiem. — 

Los rzucił mnie z Kresów Zachodnich 

—gdzie pracowałem lat siedem na stano 

wisku kierowniczem, z Kresów, gdzie 

prócz Poznania, inne ośrodki miejskie 

ugruntowywały dopiero swą kulturę tea 

tralną po zamilknięciu armat i uprząt 

nięciu pobojowisk— na Kresy Wschod- 

mie, Zadania i dążenia pracy teatramej 

na 'tych dwóch krańcach Polski, są, rzec 

można, biegunowo odmienne. Dotyczy 

to szczególnie Wilna, które posiada situ 

letnią niemal kulturę teatralną. 

—- Odmienne warunki pracy zmusi- 

ły niewątpliwie pana dyrektora do szu 

kania pewnych drogowskazów ? 

— Oczywiście. Intuicja i teoretycz- 

na znajomość stosunków teatralnych w 

Polsce nie wystarczyła. Musiałem więc 

oprzeć się w znacznej mierze na działal 

ności dwóch, krańcowych coprawda, —- 

lecz wartościowych artystycznie, okre- 

sów teatralnych Wilna: na czteroletniej 

działalności Reduty i dwóch latach 

ZASIP-u dyr. Zelwerowicza. 

— Jakże pan dyrektor scharaktery- 

zuje pracę Reduty u nas? 

— Przybycie Reduty do Wilna, po- 

przedzone surmami, musiało poderwać 

spokojne Wilno, które wybiegło na spot 

kanie tej ideowej organizacji nietylko z 

otartemi ramionami, lecz i z gorącem 

sercem, właściwem społeczeństwu kreso 

wemu. Reduta, prócz ' znacznej opieki 

państwowej, „posiadała więc znacyniej- 

szą opiekę społeczeństwa — serce wil- 

nian, zdobyła wreszcie swą pracą i ser 

ce całych Kresów; miała przeto idealne 

warunki nietylko do rozwoju, lecz i do 

utrwalenia swej ideologji, do promienio 

wania ma całą Polskę i: obrócenia oczu 

tej Polski na Wilno. 

Rozpoczęła swą pracę Reduta gór- 

nym lotem i pierwszy rok, dopóki czern 

pzć mogła z dorobku warszawskiego, Za 

"znaczył się pełnem oddaniem Wilna, u- 
łalność ar- 

m  poczynają 

ę pene szceźerby 

  

   

  

     

  

   

      

   

  

W roku dru 

rysowywać 
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8-miv KLASOWE il KOEDUKACYJNE GIMKAZJUM 

wych przy ul. Moś! 

Egzaminy wstępne (od 1 do VII klas, 
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HUMANISTYCZNE (z językiem wykładowym polskim) 

©. Epsztelina w Baranowiczach z prswami Gimn. Państwo- 
cickiego 11, żel. 208. 
y włącznie) zsczną się 16 czerwca r. b. 

  

Podania przyjmuje kancelarja od godz. 9-iej do 13-tej. Przy Gimnazjum 1 
= są 4 klasy wstępne. = 
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Jecorol 
M. Z. P. 214. 

Posiadą skuteczność 

działaniu, żądać oryginalnego kra 

kliniki Uniw. Warsz., Zakładów Farm. 

Wil. Szpitali i t. p. 

Przy nabywaniu unikać należy namiastek i sytopów O niebadanem 

Ostrzeżenie 

I hikowskiego 
POLECANY 

przez WPP, Lekarzy zamiast tranu 

przy ogólnem osłabieniu, złej 

przemianie materji, powiększe 

niu gruczołów, niedokrwistości 

stwierdzoną badaniami 
Uniw. 

jowego preparatu Jecorolu Mag. 

A Bukowskiego z czerwonym podpisem na etykiecie „A. Bukowski*. 

rowicza — 
— Przed startem I po starcie.” 

Historja się pG- 

wyłomy, ale zaufanie Wilna .naogół : 
trwa. Dwa lata ostatnie — to już okres 

chwiejny, idący przeważnie po pochyłej. 
w d6l, z nieobliczalnemi wyskokami, aż 
wkońcu kapitulacja, deficyt, długi i 
zwinięcie placówki. (KLA 

Czemże więc ten upadek (tłumaczyć, 

skoro warunki były sprzyjające? Red 
— Istotnie, niełatwo byłoby zgłębić. 

to zagadnienie. Dzialalność Reduty przy 

pada ma okres dużej zamożności pań- 

stwa i największej bodaj zdolności 

płatniczej społeczeństwa. A jednak, gdy 

się przegląda wpływy kasowe „Se- 

dziów** po kilkadziesiąt złotych, „Juda- 
sza“ z Jaraczem — po kilkanaście zło- 
tych, gdy się widzi w repertuarze Redu- 
ty szereg utworów o wielce podejrzanej 
wartości artystycznej, w każdym razie 

pośledniejszej, niż te, za które na mnie 
choćby spadają gromy oburzenia, io 
fakty te, obejmującemu kierownictwo 

teatru dają wiele do myślenia. Faktem 
jest, że Reduta mimo specjalnej swej 
organizacji, odrębnej od teatrów nor- 
malnych, Reduta, która mogła rozporzą 
dzač czasem i środkami finansowymi, в 
miała do tego początkowo pełne zaufa- 

mie i miłość społeczeństwa, po dwóch 
latach przestała interesować, a w rezu!- 
tacie stała się obojętną, jako instytucja. 
Nie wyklucza to jednak faktu, że do koń 
ca była szanowana i ceniona i pozosta- 
wiła po sobie niezatarte wspomnienia. 

Obchodząc «» Wilnie dziesięciolecie swe 
go stnienia w Polsce, Reduta mogła się 

w dniu tym przekonać o gorących uczu- 
ciach Wilna, i na tem koniec... ad deli- 
berandum, 

— A jak wypadnie charakterystyka 
okresu Zelwerowicza ? 

— Dyrektor Zekwerowicz jest czło- 
kiem o organizacji ciekawej, ideowej, 
acz odrębnej od Reduty w swem usto- 

sunkowaniu się do teatru i jego roli. 
Przyszedł on do Wilna, rzedzony 
również surmami, ale suksis groź- 
nych ataków i jako człowiek i jako ar- 
tysta. Zdobył znaczne subwencje, zorga- 
nizował zespół młody, przeważnie swych 
uczniów, i zabrał się do pracy z zapa- 
łem i energją. Stworzył teatr, w prze- 
ciwstawieniu do cieplarnianego okresu 
Reduty, pełen żywości i błyskotliwości, 

nie pozbawiony swoistej jaskrawości, 
tak bardzo odpowiadającej dzisiejszemu 
dzowi.. Słowem, okres Zelwerowicza 
znamionuje ruchliwość, świeży, nieznany 

i młody zespół, duża rozpiętość skali: re- 
pertuarowej — od najwznioślejszej po- 
ezji do najjaskrawszej sensacji, Może 
nie zdobył tego serca i miłości ogólnej, 
co Reduta, lecz zdobył publiczność w du 
żej mierze, i rok pierwszy zaznaczył się 
zadawalniającem powodzeniem. 

* — Ale po roku powtórzyła się histo- 
rja Reduty ? W szybszem jeszcze tempie. 

— Tak. Po roku następuje cięższy 
okres, znaczny spadek zainteresowania, 
deficyt: kilkudziesięciotysięczny i — re- 
zygnacja. I znów raporty kasowe Dzia- 
dów, Wyzwolenia, Fredry itp. są w Sto- 
sunku do innych kompromitujące. Т о- 
kres ruchliwości kończy się znów po- 
"EE. zobojętnieniem, Ad deliberan- 
um. 

  Jeśli zaczniemy deliberować, doj- 
dziemy do ponurych wniosków, panie 
dyrektorze. Obydwa, omówione przez 
pana, okresy teatralne Wilna, w wyni- 
kach swoich istotnie doszły do zupełne- 

go wyczerpania. I w: jednym i w drugim 
wypadku teatr znalaz] się ostatecznie 
w złej formie. 

— Qzy forma ta — kończy dzisiejszą 
rozmowę dyrektor Szpakiewicz — czy 
forma ta nie przypomina panu formy 
konia przed i po starcie? Naprzód ener- 
gia, żywotność, temperament, madmiar 
nieokielznanej siły, potem — naderwa- 

me kopyta, dychawica i ociekający 
grzbiet. w. 
ARTS OKAY ZENERA a   

Odpowiedzi Redakcji 
„Ogół słuchaczy Wydz. Szt. Pięknych", 

który nadesłał do Redakcji list 2 pewae.ni 

wyjaśnieniatni, zechce wstąpić do redakcji i 

pocać nazwiska autorów. Anomiqów uwzgłę 

dmiać nie możemy. Z uway Panów skorzy- 

GOCOOGOOOPOROGGOGOGGAORODDOGOG stalibyśmy jak najchętniej.
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Ša ч i Dziś niebywała sensacje! | < z 
ŻĄDAJCIE 2 Na SCenie: Występy a ala oo: telepaty Wladzia Zwirlicza | 

we wszystkich aptekach i ej Dźwiękowe Oa aiški Ne) e e ad M i 
LT Wsi Kino Dziś ostatni dzień! Najwspanialsze arcydzieło doby obecnejł 3 | 

fodka od odcisków . 

HELIOS UR R G LT Porywający romans Miłosny Prow. A. PAKA. |. PURPUROWA GORDOŁA Juris e, Mom 
| Pierwszy dzień wyścigów konnych 

TRZYNAŚCIE KONI W PIĘCIU GONITWACH 
POGODA PIĘKNA — PLBLICZNOŚCI NIEWIELE 

  

  

    

PRZEDWOJENNA, 
JEDNA Z NAJPOWAŻNIEJSZYCH FABRYK 

CUKRÓW I CZEKOLADY 
w Polsce (z siedzibą w Warszawie) poszu- 

„Cygańskich Romansów* /6ze? $hildyraut, borathy Bouchier i orkiestra Alfredu Rodego. 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 1015. Na 1-szy seans c ny ?niżone. 

Jutro! Film, o którym mówi caly świst „BOKtór Jekyl i Mr. Hyde“, 

  

Dziśi Największy Śpiewak Świata, ulubieni blie: i -' Dźutękowa kino jwiększy śp ata, u euiec pu zności w filmie dźwiękowo śpiewnym 
Pierwszy dzień wyścigów konnych Totalizator 11 zł kuje poważnych reflektantów celem otwar- Oraz Ч 

ы 2 т Е = = reż cia 2 (dwu) sklepów fabrycznych w Wilnie, BAM 4 WB BA RYG 4 A A 
nie wypadł imponująco. Mimo ładnej Gonitwa z płotami. Dyst. 2400 m. oraz WiEczadco przedała wiełelkiua firmy HOLLYWOOD k ži ZE k : нв‘ 
pogedy i znanego z ubiegłych lat zain- Nagr, 600 zł. Zapisano 9 koni, poszły na m. Wilno i woj. Wileńskie. Mickiewicza 22. Neapol śpiewające miasto Koncert wokalny w wykonaniu Jana Kiepory. [Najlepsze 
teresowania się publiczności wyścigami dwa. Wygrywa Cherie »tm. Bobiūskiego _ Osobiście wszelkie informacje otrzymać s szlagiery jego repertuaru. 
i tetalizatorem, na trybunach pusto. 

Siłą rzeczy i przy okienkach totaliza- 
tora, niema ogonków, jak,za dobrych 
czasów. 

Czemu to przypisać ? Kryzysowi, czy 
intuicji publiczności, umiejącej przewi- 
dzieć, że biegi będą nieciekawe. Nie mo- 
że być przecie ciekawym (dla szerokich 

|a8 publiczności) bieg, w którym biega 

2—38, a nawet jeden koń. A tak prze- 
<icż było. Trzynaście koni w pięciu go- 

nitwach, to chyba rekord swego rodzaju 
Zarząd Turf - Clubu nie ponosi tv, 

naszem daniem, winy. 

'Tor przygotowano należycie. Orga 

nizacja sprawna. Gonitwy następują 
szydłro jedna po drugiej, 

Zresztą — do biegów: zapisano po 7 
do 9 komi, — cóż, kiedy przed wypro- 

wadzeniem ich na paddock, właściciele 

stajni wycofują większość. Niektóre by- 
ły już osiodłane i wróciły do stajni. 

Tak było niemal we wszystkich go- 
'nitwach. 

Panowie właściciele woleli widać zba- 

dać możliwości cudzych koni, zanim pusz 

'czą swoje. Dobry system, zwłaszcza, że 

no konie b. różnorodnej 

   

        

     

  

   

12,50 „Racjonalne a tanie spożytkowanie 
urlopów" —odczyt wygłosi dr. Jerzy Babe 

łatwo przed Alfą II (por. Bohdanowicz) 
Totalizator 13 zł. 
Gonitwa trzecia, z płotkami, Dyst. 

2800 met. Nagr. 700. Zapisano 8 koni, 

poszły dwa, a walczył na torze jeden 
— Haniman rtm, Bobińskiego. Gazimur 
D. Czcheidze nie ruszył od startu. 

Totalizator zwracał stawki. 
Gonitwa czwarta, z przeszkodami. 

Dyst. 3200 mtr. Nagr. 800 zł. Zapisano 
siedem koni, poszły trzy. Wygrał o pięć 
długości Dziw St. Frydera (j, Chomicz) 
przed Utracjuszem por. Bohdanowicza 

(j. właściciel). Wszystkie konie wyłama- 
ly pierwszą przeszkodę, przyczem do- 

siadający Gizellę (por. Sołtykiewicza) j. 
Sznełowicz „stracił kontakt z koniem... 
Ostatecznie Gizellę złapano i bieg skoń- 

czyły wszystkie konie. 
W biegu tym był moment, że galopu- 

jąca Gizelła spotkała się ze swymi ry- 

alami, w trakcie doganiania na skrzy- 
żowaniu, oko w oko. 

Ostatnią gonitwę płaską  (dżentel- 
obserwowało już niewiele osób, 
meńską — dyst. 2100, m., nagr. 500 zł.) 

„I w tej z siedmiu zapisanych koni, 

startowały tylko trzy. 

   

  

  

      

  

nych — miłe i uczciwe dziewczęta — 
poszukują dracy jako nianie, ekspe- 

można w: Wilnie tylko w dn. 21 i 22 czerwca 
r. b. Hotel Brystol, ul. Mickiewicza W. Ter- 
lecki, lub „piśmienne oferty Warszawa, Mię- 
dzynarodowe Biuro Ogłoszeń, Senatorska 29, 
sub. „Przedstawicielstwo“. 

FABRYKA 
i SRŁAD M Ę BLI 

W. KILENKIN I (-ta 
Spólka z ogr. odp. 

ŻY Wino. ul Tatarska 20, 
š dom własny. Istnieje od 1843. 

й Jadslaie, sypialnie, salony, 
4) gabinety, łóżka niklowane i 

angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

it.p.Ceny znacznie zniżone, 

gaład Fortepiasów, Pienio, Atari) 

K. Dabrows*a 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 2, m. 11 
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Lekarze Kosmetyka 

          

—4 

Dr. Wolfson  2:-9 

  

  

Dziś premiera! Wielii poemat filaowy w realizacji znakomitego reżysera Alessando Biassettl 

ew Ziemi 
Teu włoski film jest bardziej polski od szerenu filmów wyprodnkowarych u nas w kraju. Tematem 

DZWIĘKOWE KINO 

CG/INE 
pl. Wielka 47. Tel. 15-41. 

tematem „Chłopów* nieśmieitelnego Raymonta. W rcl gi. Leda Giorja, Szndre, Szlwini i in. 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe Foxa i inne Początek o godz. 4, 6, 6 i 13.15 

w dnie Św'ęt o godz. 2-ej Na 1-szy Seans zniżone. 
  

  

Dziś ostatni d ień! Najpoięziejszy R mans -—- 100 proc, liim śpiewno-dźwiękowy 

KRÓLOWA POŁUDNIA Gz: Mórz Południowych) 
86 | Akcja rozgrywa się na słonecznych wyspach koralowycb, na Rivierze i w Paryżu. Olśniewające balety! Nadzwyczaj 

ciekawa treść! Egzotyczna piękność Kaisse Robka w roli tytułowej. Nad program: Aktuslne 
dodatki dźwiękowe. W kinie stale fuukcjonuje udoskonalona według najnowszej konstrukcji wentylacja 

Początek o godz 4-ej Na pierwszy seanż ceny znižone, 

TAJNY DETEKTYW film, który zsinteresowzł cały Świat. 

Dziś! Dawno oczekiwany wspaniały, wzruszający do łez dramat erotyczny w 10 aktach pod tyt. 
Problem małżeństwa i macierzyństwa, W rol. gł. MARJA KORDA 

MABDROBIETA i JAMESON TOMAS, Nadkobieta—to jeszcze jeden liść laura w 

seanse Znacznie zuiżone: Loża—l zł., I miejsce—65 gr., I1—30 gr. 

Dźwiękowe kino 

„PA 
dutrol Największa emorja 

dla wszystkich 
  

  

Kino-Teatr 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9 wieńcu wytwórczości filmowej Uwaga: Ceny miejsc na wszystkie 

DALI 
  

  

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 
mieszksnie z 5 pokoi3 pokole ze wszelkiemi 
na 1 piętrze z wygo wygodami (kanalizacja) 

OLEJARNIA 

      

       

  

   

   
     

     
   

       
     

  

  

        
  

     
  

   
    

     

    

ka 6—1 od 3—5. 10—1 i 3—6 Dobro: skromne wynagrodze- 
czynny 4 m. 2, nie, chętnie na ple- 

  

ZO WLIACTIAR 
PAY | 

  

! „| djentkiipomocnice pracy domowejit.p. | weneryczne, moczopl A iai dob i cki, Я i formacje do dn. 23 bm. w godz nd | skórne, ul Wileńska7, | uczycielka z dodrą Mieszkanią banię. Nieświeska 16 
13,10 Dalszy ciąg koncertu. . SLL aks Poradai bi Wilenska' 10771 16110 67, SA 9—114-- a a z 8 1 4 pokoi z: Dom do sprzedania m. 8, od g. 10 do 3, 
14,00 „Żywot chłopa - działacza” — od Szkoła Przem. H.ndl Nr. telef 5 25. mi e SEN Janiącą wszelkiemi wygodami z dużym ogrodem, ul. 

czyt wygł. dr. St. Inglet.   metodą, wyjedzie na 

  

  

uowoczesnemi, wanns Antokelska 96. Tamże Właścicieli kamienic 

    

jego bowiem jeste ów nirodparty ciąg do ziemi, który l+ży we kiwi każdego Polakz, To właśnie było 
K 

ё 

  

" naście EE RE Znryciężyła o kilka długości Soubret-le "yryggęrtwytwt"1"  ""YTYYTY"WYYYWYYTYYYŃ 2 @ dami przy ul J Jasiū- šwiežo odremontowane 
w M To Ci się w, Mowie Pu- B. Pieczyūskiego przed Gerazem i Sie- — \ RACIA в ё в У" ziun skicho 18. Dow. się nado wynajęcia Popław- URUÓW 
tócznej, na trybunach nazya: łach. rotą inż, H. Pomernackiego. DOKTOR GABINET $ e 2В а sPAZEOA Ž Au 

Eublieznošė: Słabo orjentująca się W Dzisiejezy dzień przyniesie niewąt- Zeldawicz Racjonalnej sprzedaje oleį, pokost "DO WYNAJĘCIA Hu J 
sytuacji, narzekała, wtajemniczeni. przy pliwie więcej emocyj. Publiczność zjawi chor. :skórne,  wene- smety Н k h Inian 2 lub 3 f-ontowe, sto Et 4 © Ё 
ieii stam E ui V, i i 2 4 * 1 я › 340> 
Jeli sian obeeny jakc zło konieczne 1 się tłumnie, przypuści szturm do kas to- ryczne, narządów mo- ieczniczej ! такис ę ą neczne pokoje z wygo Kurpue WPA RIO. į e 
aż wra dalszych dni. Kto przyjechał na talizatora, a pp, właściciele zdecydują *zowych, od 9—do 1, WILNO, dami i kuchnia, kom“ || SpRZEDAŻ AGIELLONSKAŻ 
ośpieszkę ? 2 nić koni Р ie będzie ziewać 5- i “> E $ й 
ОЁГЁЁ‹;СЬ: zainteresowanych“, а więc Będzie CE ZĘ 3. st RE b EW pora zę wł I i K a AOKI MIAR gg Portowa Wad ak TAC: 
OE OE EŚOWANYCA 4 ,9€ Będzie ruch i ożywienie. . BR" d aks A ś Oglądać od 9—11 rano BAdnA aa AAA Anko 
Li“ R» Z i „Jakoby mają juž startowač inne, za- ZELDOWIKZOWA ira Ex * 0 $ T R Z E Ž E R i! ži od 2 do 4 pp. 3 | RÓŻ 
gui WWIE IE powiedziane konie. (Ł) KOBIECE,  WENE. uali,-odówieza, S5uwA E gy ир Pienė Filmo g Wiliiė: омО ож - Okszyjnielił ne 

. którzy przybyli, dla wygody, w. bon- SYCZNE NARZĄDÓW jej skazy braki, Masaż S i ie : НОЙ DO WYNAJĘCIA różne pozostałe z | SWWNWANSRESWOWA 

jourkach) i zaledwie kilkunastu ofice- OBROŃCY WILNA! MOCZOWYCH. _ kosmetyczny twarsya 5 w EZ "ao ZORGEKG SEGA uowoodremontowane | licytacii rzeczy oraz | | ***vrrvvvęwvyrywwys 

„tów. Totalizatorowiczów tęż. niewielu,  Sekreatrjat Zarządu Głównego Związku AK) „ Masaż ciała, elektrycz. > RA ca PSN Paa a O CLO POKOJOWE IhiESZ: samochody Kto młody i zdrowy 
OCE wyolaty: fiiatno Dbróńców Wiina-i-b; żołnierzy: Litwy iśród- od 12—? 1 od 4—$ ny, wyszczuplający (ea- E | z © w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. kanie ze wszelkiemi!  Sprzedsje tanio | ofioruje, lub sprzeda 

ER NYDÓWY ULZOFNE. Saba AOR aż inkaras «6 Blekiswliza 24. pie), Natrysii „Horao- ma я — E wygodami. WPohulan LOMBARD trochę własnej krwi, 
"Wyniki $oszczególnych gonitw wy- kowej padeje ao aa AE a teł 277. ua* wedłag prof. Speh- Konsumentów ka 36. Wiadomość na| ul. Biskupia4,tel. | do przelania ciężko 

padły następująco: sowanych, że Statut Związku już wyszedi 2 „mmm fg, Wypadanie WsosóW, Ż miejscu m dozorcy 14-10 od 9—2i| chorej. Zgłaszać się 
* druku i jest do nabycia w sekretarjacie, kto — DOKROR MED. inpiež. Indywidaaios E 7'7910 ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfiksiami | En 5—7 ppoł. proszę osobiście, lub 

Gonitwa płaska. Dyst. 1600 m. Na- ry'urzęduje codziennie od godziny 17-ej do уу dobieranie Rożmieików Eprosimy uważsć przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy “DO WYNAJĘCIA | piśmiennie: Kolejowa 
Sroda 500 zł. Zapisano pięć koni, star- 20-ej, a w dni świąteczne od godz. 12-ej do NAURYŁAJERICZOWA * > 5 3 я -2E 

i i 13-ej Boze OC į { mieszkanie 3 pokcjowe 57—1 
s, Šias S S A Ш przyjmuje od 11 — 12 nie <dabycie katdetyć A Е е wszelkiemi wygoda- Byly Goikaóók 

r nos JUSZ „LS = i i ” gj е = mi Wolne ой podaiku Ho L IK Dalis miej: Do wynajęcia od 20 czerwca ea O pa RO na oryginalna etykietę | korek z firmą Ž lokslowego. Tartaki 34a ke % WZI 
ы Р + + gni pina S ai y —————— r gce u celownika zajęła o kilka długości * M IE $ Z KA kd i E ekarska | operacje » EŃ rcyksiążęcy Browar w Żywcu Е pod do życia: RGKI Sz. Cage 
w, tyle Trena 16 p. uł. (j. Kończal), trze- 4-pokojowe z przedpokojem, kuchnią kosmetyczne. MAAAAAA AAA AAA nana Е = Lokaie trzędy telników „Słowa* o ja- 

cie Wielmożna płk, Kozierowskiego (por B i pokoiklem dla służącej. Antokolska |] Wilno Wileńska 331. wkumscawazowam = Reprezentacja: Wiino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 Žsikoly i mieszkania Pianina kąkolwiek pomoc, — 
Małuski). 14. Wiadomość n dozorcy i w miesz: D "M d Lekcį Н prywatae do wynsję zupelnie nowe (swielo- Dzieina Nr. 22—6. 

kaniu Nr. 4. r. Med. WR E „EE iii 19 о4 Zaraz | ul. Ofisc- Jetnia gwarancja) zi. —— 
EET VIENA RT SEONKSITAIA Tem również do wynajęcia od | lipca Em. Cholem " > na 2. Informacje na (200, Kijowska 4, Н PAAAAAAAA4 AAA AAh ja 

Radio ileńskie Mieszkanie 3- pokojowe Urolog ada PROSZEK OD BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH. Mage Abelow. POSZUKUJĄ 

$ W z przedpokcjem i kuchnią. Wisd>mość |] Choroby nerek,  pe-wykącje. Posiada bar- KOW ja B S 16 | N A Mieszkanie FORTEPIAN PRACY 
NIEDZIELA 19 CZERWCA jsk wyżej. jelit dee 12 2d:o dobrze języki fran „ ; 3 pokojowe krzyżowy okszyjnie i 

' 10,60 Nabožeūstwoz Krakowa. LE P Jagiellońska geuski i niemiecki. Ma ze 8 ; ze wszelkiemi wygoda- 1300 zł. i meble z po- Gospodyni > 
11,58 Sygnał czasu. Poradnia Zawodowa tel.10-63. vkończove gimu:zjnm 8 VSUVWA NASSILMIEJSZE EN mi do wynajęcia w wodu wyjazdu do sprze w starszym wieku do- 
12,10 Kom. meteor. polecz jabsólwentki Akai powszech. | === mazey | Seminarjum Żeńskie, A> m ładnej dzielnicy, Do- dania. Pośrednictwo wy brze zna się na go- 

* 12,15 Koncert. Polska Macierz. Wileń- 7 NE wiedzieć się Biatostoc- kluczone. Oglądać od spodarstwie i kuchni, 

    
  

    

  

            

  

  

       

  

    

  

  

  

DOKTOR lato. Trocka 11 8:a Przyjmę kilka osób na Dab 14,15 Koncert. ы ato. Irocka lt m. Ga abry LETNISKO . miejscu do . wolna mieszkanie. In- prosi o posadę dozor- 
14,30 „Porady weterynaryjne" — wygł. Znana wypożyczalnia NORD t p GA i] Bilumowicz Tamże pokój d> wyna- aż ih ala wypoczynek willa urocza w sosno- uajęcia, Wilno, ml.formacje ul. Dąbrow- cy były nauczyciel (z 

prof. L. Dobrzański. ВОМЕНОО + choroby weneryczne, 1912: I lėiayių y utczyma- W uroczej, zdrowejwym lesie oddają się Słowackiego 17  Skiego 10 m 1 o A 
5 i 3 LO “mi 4 @ trzy: —— ———>.14 M nie, o odu | cnuglee Królewska Wr.4  |skórseimosopiiowt sług, małamatyki T r agd Cha 15,05 „Do lasu po grzyby i jagody” — powiadamis, iż ceny zostały znacznie Wielka 21, tel. przygotowuje do egza: mę 2 pokoje z prawem z „ełnem ut : ie na miejscu krokiet p am spełni swe czyanošci 

odczyt wygł. inż. Wacław Dankiewicz. | . zniżone: dob» — 3zł, 7a godzinę — | od 9—113—7 minów, może na wy- używalności kuchni W, 7 Po'nem utrzymaniem, nie n ] ika umeblowany 2 łózka żelazne z m:te Adres w redukcji lub 

13,25 Koncert. nu, : PAROS, w niedzieię 9-1. jazd, posłada referescjePolulanka 16—48 odj, Stacji. kolejowej tenis, radjo,komunikas go wynajęcia. Na pię: racami sprętynow.łóż- Zarzecze 15--12 
15,40 Audycja dla dzieci. ) er W. ZR. 28 Słowiańska 2a m. 17, 1— urmont 8 kim. Nacja statkiem lub auto" trze * Q;obne wejšcie.ko dziecinne, rower ł. “ S 
16,05 Audycja dla wszystkich nr. 12. i aan BNS" ROW PELE PA a zd Sa „LS p. zę: Artyleryjska + td. „Euleld“, PAC. г Osoba 

3 Ža 3), Pieśni siowinńskie, 4) ei ślą LECZNICA LITEWSKIEGO dentystyczny ero ai анн z utrzymaniem, ładga 5 zybobranie. Odżywia: jączkowska, | POKÓJ wy, Wielka 12 PALE w średnim więku była 
i ij 61“ ` ь AK ek AAAGAAAAAAAABAAS r zai „ skie, 5) „Skąd i jak wydobywamy sól STOW. POMOCY SANIT. REL Letniska such» micjszowość. les Caio" ddatęca ©. —— asi (umeblowany)- = a a= 
lz00 Koncert w Wilniegć _ no. ||- Wilno, ul Wileńska 28,tel.sas В Z. 1Ю52УС т иии оо łódka (zł. dzien od 100 zł adoschy  LOK2IE ay „z Balkoacm ule DO Sprzedania chskierze gospodyni | 
Ak etos grot M linianowski > Przyjęcia 10—3 pp. Wileńska 24 jest nadal nie, „od st. Gudogaj 7 miesięcznie. — Adres: spezmeumowznzzanaam wszelkie wygody, do dom o dwóch mieszka przy małem gospodar a S AND czynny. SZCZAWNICA — klm. Poczta Ostrowiecfojw, * pouksztelisaki, ** a ее "E У niach przy ul. Konar: stwie lub pielęgnowa- M ii GABINET RENTGENOWSKI zaa wilia — Salay, Wileński, maj. Witki, poczta Turmoni: A; Ue ой zaraz. T skiego, dowiedziec się niu chorego za bardzo 

audyc acka. = oc & de ‘ — 2. 
1930 Program na“ poniedziaiek. рна аее оа ymanie 4 | Uli sioneczne pokcje, bal. Dzkcńske. Jodko. оТЬ аЕОа | Омнйеё ой 2 &) 60 оЗЕОНЕ и к ЗТОТОе Hua rod 

° 19,35 $КгхупКа techniczna. lecznicy oraz Iki 4 ф “ копу, pierwszorzędne Letaisko-pensjonat we „|4eji pół. аа, == A. . 
'&019,50 Pogadanka z cyklu „oKobieta ma se rolės de zectała olikens aa a utrzymanie. Ceny zua- WE В, TONA AA KA, TE G sios 1 lub 2 pokoje aaa "— 148 а ` 

S“. | " › х okolica! Rzeka! Tenis! > 3 i 19 ONncertoWe — AAAAAMAAAAAM ANAMA 3 
©2055. Kwadrans literacki. AU AT! konserwatorjam Mu, cznie zniżone Bridge! 6 klm od stacji EOmiorto CY CenY RTV AO sai ładoie um:blowane — krzyżowane do sprze- NRSMNKOWGANEWIERNWA - 

2010:Konćect ; kominikaty 1 muzyka t. — — —— L 72 — zycznego | (lortepian) Letnisko nag Koleiowej. Z catodzien. Wz Telit 0 *| cia. Dowiedzieć sią |potrzebne. Zgłoszenia dania, niedrogo, okazja, Z b 
necžna. sdaskowi - > KDE; na is utrzymaniem 4 zł. Zgl. ch 06% Tel ton 70. | CE. omų [do administracji pod Wjelka 54 m & GU y A 

2245 Wil. kom. sportowy. Każda kobieta powinna i lato.  Zgi PRA do jeziorem maj Michalowszczyzna —— = „sametny* 
« 222,45 Muzyka taneczna. może być elegancką. adm. „Slowa“. 20 wi” sA Bohdanów pow. Osz- RABKA — . — 

Nowootwarta racownia orsetów. NA: =" ne, komunikacja aut0- miąński. Z. Skinder + 

OFIARY ns GEStASEY teo wykwintnej Dwór wiejski busowa, Z całkowitetm morenowe SA PR cał a. Polecam dabrą obuolio aksa 

bielizny, wykopie wg ostinich „| przyjmuje letników po utrzymaniem SD са PZPIERAJCIE 1 z U. z wszelkiemi wygoda-do odstąpienia sklep SŁUGĘ. Może być sa. U. S. B. na imię Kazi- 
trsonów paryskich „Polonia“ 
Trocka 3. Ceny niskie!   Oficerowie emerytowani dla sparaliżowa- | 

nego pułkownika zł. 13. `рр 17 m, 3. 

  

Bezimiennie dla rodziny B. gr. 50. 

4 zł, dzienaie. Wiado-iy.h miesięcznie. In- 
mość Tatarskaod 1—5formacje Kalwaryjska 

Nr. 11 m. 2 od 11 i 
nA PÓŁ dO 131 17—18. 

pokoje słoneczne, A 
trzymanie pierwszorzę. mi, łazienką, water do spożywczy, 
drze. Ceny stosowane wynajęcia. Piac Metro- redakcji. 
do cbecnych czasów. politalny nr. 3 —. т 5 % 7. 

Adres w modzielną. Ul. Mickie- mierza Adamowicza — 
wicza ur. 22 m 47 od unieważnia się. 

2 L.0.P.P 
(AI III ITS O ISI INIT BIS TTT ITT II INIT LII I KISS 

S. BEREZOWSKI. 

„„Partbilet nr. 77711. 
* Zajrzała do wnętrza chatki... 

* — jescze się modli... Poczekajmy 
tutaj, nie trzeba przerywać pacierza. 
Prędko skończy. Wejdziemy do pokoju. 

Ola zapaliła lampę. Na stole stał gli 
niany garnek-z mlekiem i skibka ciem- 
nego pszenicznego chleba. 
— Wypijesz mleka? Naleję ci. 
— A może to kolacja ojca? 
— Nie bój się, wystarczy tu i dla 

ciebie. 
" Borys ujął ostrożnie wyszczerbiony 

kubek ze startym nadpisem „W dniu 
imienin* z przyjemnością wypił gęsty, 
smaczny płyn, zagryzając ciemnym 
chlebem. 

Ola wyjmowała z paczki przywie- 
zione ze soba obwarzanki, bułki i in- 
ne rzadkie przysmaki. 

— A ty czemu nie pijesz? 
—. Potem, teraz nie jestem głodna. 

- Skrzypnęły drzwi cichutko i na pro 
© gu stanął staruszek, ze świecą w ręku. 

— Mój Boże kochany, to Ola! w truście... jest zastępcą dyrektora. cydował Borys. Kolorowe szybki okien odbijały się bar wyszedł. 

„Słowąż mkowa 2. : 

НО 
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Ola rzuciła mu się na szyję. 
Staruszek gładził jej złotą główkę. 
-— 'Przyjechałaś nareszcie córeczko 

marnotrawna, zatęskniłaś do ojca. A ia 
myślałem, że zapomniałaś mnie. Ot, już 
od dwóch tygodni nie miałem żadnych 
wiadomości od ciebie, myślałem, że 
coś się stało, jak wtedy, zimą. 

Rzucił okiem na Borysa i spojrzał 
pytająco na córkę. Ola zmieszała się. 

— To, tatusiu... mój narzeczony... 
Borys Mikołajewicz Ogniow... Chcie- 
liśmy.... myśleliśmy... Kocham go i on 
mnie także. Chciałam, żebyś go poznał 
przed ślubem, on jest Badrzo dobry. 

Starzec objął Borysa. 
— Cieszę się. że córka maja znala- 

zła człowieka, którego mogła poko- 
chać teraz... niechże to będzie szczesii- 
wą drogą jej życia. 

No, opowiadaj mi o sobie, córecz- 
ko. Jak tam z nauką? 

— Skończyłam  „rabtak* — „Me- 
din”, teraz wstąpię do Wum*... w Sym 
feropołu. 

— Dlaczego w Symferopolu? 
— Bo tam będzie pracował Borys, 

— Daj ci Boże szczęścia i powo- 
dzenia we wszystkiem, ale cóż to ja 
was niczem nie częstuję? 

Ola zaczęła częstować ojca przy- 
wiezionemi z miasta przysmakami, ale 

odmówił stanowczo: 
— Nie jadam nigdy po pacierz. 
Ola zaczęła opowiadać ojcu o Bo- 

rysie. 
— Zaczekaj, ja sam z nim pomó- 

wię, — uśmiechnął się łagodnie oiciec. 
— 10% spać, a my sobie pogawędzimy. 
Przyniesiemy tutaj siana i wyśpimy 
się, a ty kładź się na mojem łóżku. 

Długo jeszcze rozmawiali dwaj męż 
czyźni, po odejściu Oli. I Borys czuł, 
jak spokój i radość ogarniają jego ser- 
ce, podczas gdy ojciec Oli mówił 
swym cichym głosem, patrząc na nie- 
go łagodnemi szaremi oczyma. 

Borys opowiedział ojcu Oli całe swe 
życie, swą miłość do Oli i ile uczucie 
to wniosła nowych wartości do jego 
życia. 

Rozmowa ich skończyła się o brza- 
sku. 

— Dobrze... zrobimy tak... — zde- 

   

Drukarnia 

OB 

   w Wil 
ję: 

— I niech Bóg was błogosławi! — 
dodał ze wzruszeniem starzec. 

Zmęczony podróżą, Borys opadł na 
pachnące siano i zasnął. _ Zasypiając 
słyszał jeszcze szept starca, który dłu- 
go jeszcze modlił się, klęcząc. 

Następnego dnia rano, Ola nie zna 
lazła nikogo w pokoju. Przygotowała 
więc herbatę i śniadanie dla ojca i na- 
rzeczonego i oczekiwała ich zdziwio- 
na tem zniknięciem. : 

Wreszcie ujrzała ojca, wracające- 

go z cerkwi. Był uroczysty i wzruszo 

ny. Ucałował Olę serdecznie i powie- 

dział: 
— Muszę pochwalić bardzo twój 

wybór, córeczko, twój mąż podoba mi 
się bardzo, a przytem zrobię coś, co u- 
miem ocenić. Wiesz, że jestem chrześci 
janinem i człowiekiem wierzącym. Uwa 
żam, że każdy poważny krok w życiu 
ludzkiem musi mieć błogosławieństwo 
Boże. Chodźmy do cerkwi... 

Ola nie bardzo mogła zrozumieć o 
co mu chodziło, ale poszła za nim. 

Drzwi cerkwi były otwarte. Szero- 
ka smuga światła zalewała jej wnętrze. 

nie. 
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dziej szachownicą na kamiennej podło 
dze. Przy wejściu stał Borys. Prócz sta 
rego stróża, w cerkwi nie było nikogo. 
Dopiero teraz Ola zrozumiała znacze- 
nie słów ojca. 

Błękitny dymek podnosił się z won- 

nej kadzielnicy i rozpływał się w smu- 
„gach światła. Drżący głos starego stu- 
gi cerkiewnego miał nutki głęboko 
wzruszające, głosie ojca brzmiało uro- 
czyste dziękczynienie, a na spodeczku 
leżały dwie obrącki. Ola poznała je od 
razu, były to obrączki ślubne jej rodzi- 
ców. 

Niedługo trwała ta uroczystość Ślub 
na. W ręku Oli drżała cienka, cienina 
świeczka, zrobiona z nieoczyszczonego 
wosku. Szczere wzruszenie ogarnęło i 

Olę i Borysa. Z niewypowiedzianą ra- 
dością w sercu wracali do domu. 

— Nie będę zapisywał do ksiąg me 
trycznych tego ślubu. Niech to pozosta 
nie tylko w waszych sercach i pamięci. 

Po śniadaniu mały chłopczyk przy- 

biegł po ojca Antoniego, wzywając go 
do umierającej babki. Duchowny u- 

śmiechnął się jasno do swych dzieci i 

A wieczorem, kiedy młodzi mieli cd 
jeżdżać, Ojciec odprowadził ich na sia 
cję. 

Borys wzruszony jego dobrocią, 
prosił go, by zamieszkał z nimi. 

Ale stary oburzył się nawet: 

— Czy myślisz, że mógłbym opu- 
ścić swoją parafję? Chociaż niewielu 
wiernych pozostało, ale dla tych nie- 
wielu warto żyć! Czasem mam pełną 
cerkiew, a często wzywają mnie do ra- 

dy i pomocy. Ciężkie są czasy i moje 

życie niełatwe, ale czyż dlatego mam 

opuszczać tych, którym mogę nieść po 
ciechę? Nie, nie zrobię tego nigdy. Pa 
niosę krzyż mój do końca. A na ileż 
lżejszy mi będzie teraz ten krzyż, giv 
jestem spokojny o Olę. Tylko, proszę 
was, piszcie mi o sobie, często i dużo. 
Będę z wami myślą i sercem, będę się 
modlił o szczęście dla moich dzieci. 

Rozstali się przed stacją. Strzec po 
całował oboje, przeżegnał i długo stał, 
patrząc wślad za niemi. A kiedy zni- 
knęli mu z oczu, westchnął ciężko i 
wrócił do swej samotnej izdebki. 

KONIEC 
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